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 و حقوق بشر؛تعارض اصل حمایت از اختراعات دارویی 

 تریپس نامهموافقت 72تفسیر حقوقی ماده 

 1مهوش منفرد

 چکیده

خود اختصاص داده ه اختراعات دارویی بخش مهمی از تولیدات صنعتی را بامروزه 

خواهان حمایت  و اندبه این مقوله توجه نشان داده گذاریسرمایهی بزرگ هاشرکتاست و 

ضمن  .باشندمیاین حوزه  در گذاریسرمایهاعات در جهت اطمینان برای این اختر از

شرط  حمایت بدون قید و اما، پیشرفت در این حوزه خود منافع بشری در پی دارد کهاین

سالمتی افراد قرار دارد که از جمله حقوق بنیادین  این اختراعات در تعارض با حق بر از

حق اختراعات دارویی و تأثیر آن در تحقق حقوق های اخیر در سال . بنابراینبشر است

در میان کشورهای در  موضوع حقوق مالکیت فکریبرانگیز یکی از مباحث چالشبه بشر، 

یافته خواستار گسترش دایره . از یکسو کشورهای توسعهحال توسعه تبدیل شده است

ر حال توسعه معتقدند که حمایت از اختراعات دارویی هستند و از طرف دیگر کشورهای د

حمایت قوی از اختراعات دارویی، بر حق دسترسی بیماران به داروها تأثیر منفی گذاشته 

. ناپذیر استضرورتی انکار المللبیناز منظر حقوق  مسألهبررسی این  بنابراین. است

ص و به طور خابا بررسی و تفسیر حقوقی  نمایدمی تالش حاضرمقاله ، مسألهمتعاقب این 

چالش میان  ،در رویه قضایی سازمان تجارت جهانیتریپس  نامهموافقت 22با تفسیر ماده 

 را مورد بررسی و تبیین قرار دهد.حق اختراع دارویی و حقوق بشر 
 

 واژگان کلیدی

 تریپس، سالمت عمومی نامهموافقتاختراعات دارویی، حقوق بشر، مالکیت فکری، 
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 مقدمه

مالکیت فکری و رژیم حقوق  :رژیم بوده است شاهد رشد سریع دو 21قرن 

لیتی منجر به رژیم حقوق مچند یهاشرکتاز یک طرف رشد  رژیم حقوق بشر.

ی شده است و از طرف دیگر حقوق بشر در ترکمتر و مستحمالکیت فکری قوی

 جنبه نامهموافقتاولویت و تقدم یافته است. اجتماع همانند مباحث سیاسی 

جایگاه مهمی را به حقوق  1111 مصوبلکیت فکری )تریپس( تجاری مربوط به ما

مالکیت فکری اعطا کرده است و همین امر به یک موضوع بحث و بررسی دقیق 

در این  (م. 2212تموادا، )میان کشورهای در حال توسعه تبدیل شده است. 

خصوص، کشورهای در حال توسعه از آنجایی که باید تغییرات مهمی را در قوانین 

تریپس ایجاد نمایند، به ویژه در رابطه با حمایت  نامهموافقتد برای مطابقت با خو

به عنوان  (م. 2212تموادا، ) 1.اندای مواجهی قابل مالحظههاچالشاز حقوق بشر، با 

تریپس  نامهموافقتزیرا  ،مستثنی باشد 2ند از حق اختراعتوانمیمثال، داروها ن

و همین امر دسترسی به  کندمیی تکنولوژی مقرر هاهحق اختراع را در تمام رشت

در همین  3.کندمیها را در کشورهای در حال توسعه متأثر داروها و قیمت آن

تریپس و  نامهموافقت»رابطه، کنفرانس وزیران دوحه در اعالمیه خود تحت عنوان 

های مشکالت جدی سالمت عمومی به ویژه در رابطه با بیماری« سالمت عمومی

یافته شده است توسعه ترکمگیر بسیاری ازکشورهای دز، سل و ماالریا که دامنای

 به طور کلی، کشورهای در حال توسعه نگرانی خود 1دهند.را مورد تأیید قرار می

، انتقال 5در رابطه با تأثیرات سیستم مالکیت فکری را در سه حوزه سالمت عمومی

. در همین رابطه کمیته فرعی ارتقا و انداعالم داشته 2و دانش سنتی 6تکنولوژی

 نامهقطع) 2222ای در سال نامهقطعحمایت از حقوق بشرِ سازمان ملل نیز طی 

م.(  2221، 21 ام به شماره 26و حمایت از حقوق بشر، جلسه  ءکمیته فرعی ارتقا
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تعارضات بالقوه میان این دو رژیم را در سه زمینه فوق مورد تأیید قرار داده است. 

ی مذکور خود نوشتار هاهررسی تعارض میان این دو رژیم در هر کدام از حوزب

طلبد که مقاله حاضر سعی در بررسی این تعارض و یا تعامل در مستقلی را می

حوزه سالمت عمومی دارد. بنابراین در همین رابطه الزم به یادآوری است، زمانی 

موضوعات انسانی همچون  که موضوع حقوق مالکیت فکری از جمله حق اختراع با

حقوق بشری به خود گرفته و  جنبه هاچالش، شودمیمرتبط  8حق بر سالمتی

و با استناد به حق بر سالمتی  گردندمیی حقوق بشری نیز مطرح هاهالجرم دیدگا

به عنوان یکی از حقوق بنیادین انسانی که از مصادیق مهم آن مقابله و مبارزه با 

ترسی به داروها است، گستره حمایت از حق اختراعات در ها از طریق دسبیماری

ضمن  شودمیرو تالش  سازد. در نوشتار پیشرا با تردید مواجه می هاهاین زمین

بررسی حق اختراعات در حوزه سالمت عمومی و بهداشت، با بررسی و تفسیر 

میان حق  هاچالشحقوقی در رویه قضایی سازمان تجارت جهانی به تبیین 

 1اعات دارویی به عنوان یکی از مصادیق حق بر سالمت و حقوق بشر بپردازیم.اختر

 

 تریپس و حق بر سالمتی نامهموافقت الف ـ

 نامهموافقتلذا بررسی رابطه بین  (م. 2221کولت، ) ،بهداشت عمومی وجود ندارد

( م. 2222گزارش حقوق بشر و توسعه انسانی، )است، تریپس و حق بر سالمتی ضروری 

 های سازمان تجارتنامهگات بر سایر موافقت 22توان گفت ماده ما طبق شواهد میا

در دعوای آمریکا علیه هند در مورد محصوالت دارویی و  12جهانی نیز حاکم است.

رسیدگی در گزارش  هیأتاقامه شد،  1116نوامبر  2که در  شیمیایی ـ کشاورزی

ولی  ،خاص است نامهموافقتیک تریپس  نامهموافقتخود اظهار نمود که اگرچه 

 نامه جزئی از نظام حقوقی سازمان جهانی تجارت است که خود بر اساسآن موافقت
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 نامهموافقت 16تجربه بیش از نیم قرن گات استوار است و همانطور که در ماده 

و  هاهسازمان تجارت جهانی آمده است، این سازمان بر اساس تصمیمات، روی

 کهاینعمل خواهد کرد، مگر  1112های متعاهد گات و طرف عملکرد عرفی ارکان

ی تجاری چندجانبه به نحو هانامهموافقتسازمان تجارت جهانی یا  نامهموافقتدر 

 (م. 1115تحلیلی قانون و عرف سازمان تجارت جهانی،  )نمایه 11شده باشد.دیگری مقرر 

تریپس  نامهقتموافگات با تفسیر مذکور، در  22ماده  عالوه بر عمومیت

حفاظت از بهداشت عمومی از جمله دسترسی به  حقِمفادی وجود دارد که به 

حق حفاظت از بهداشت عمومی به رسمیت  8( 1. در بند )شودمیدارو مربوط 

 تریپس نامهموافقت مقررات رعایت به حق این از استفاده ولی ،شناخته شده است

 موضوع با ارتباط بیشترین شاید نیز اختراع حق قسمت 12.است گردیده مشروط

 است آمده 22 ماده (2) بند در. باشد داشته دارو به دسترسی و عمومی بهداشت

 در هاآن نام در تجاری استفاده از ممانعت که اختراعاتی ثبت از ندتوانمی اعضا»

 یا زندگی از حفاظت برای جمله از اخالق، یا عمومی نظم حفظ برای قلمروشان

 ضرورت زیست محیط به جدی لطمه از اجتناب برای گیاه یا حیوان انسان، سالمت

 اخالق یا عمومی نظم از وسیعی معنای بند این واقع، در «.کنند خودداری دارد،

 تسهیل طریق از بیشتر نیز تریپس نامهموافقت مفاد از برخی. است داده ارائه

 طبق مثال ایبر. کنندمی کمک عمومی بهداشت از حفاظت به دارو به دسترسی

 اضطرار که مواردی مثل مواقع برخی در جهانی تجارت سازمان اعضای 31 ماده

 عمومی استفاده مورد در یا دارد وجود العاده فوق فوریت حائز شرایط سایر یا ملی

 حفاظت که است بدیهی .کنند صادر را آن صاحب از اجازه توانندمی تجاری، غیر

 فوریت حائز شرایط یا ملی اضطرار موارد از یمصداق دتوانمی عمومی بهداشت از

 (م. 2212توبین، ) .باشد العادهفوق
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 وجود زیادی هایانعطاف و استثنائات تریپس نامهموافقت در فوق موارد از غیر

 بهداشت تحقق و دارو به دسترسی دتوانمی نحوی به هاآن از استفاده که دارد

 اجرایی هایمهلت بینیپیش هاافانعط این از یکی .نماید تسهیل را عمومی

 عضو کشورهای کهاین برای دیگر عبارت به. است مختلف کشورهای برای متفاوت

 مفاد اجرای برای را خود و آورده وجود به خود ملی قوانین در را الزم تغییرات

 اعطا انتقالی یهاهدور یا مهلت کشورها این به سازند، آماده تریپس نامهموافقت

 13.کندمی فرق هم با کشورها توسعه سطح اساس بر هاهدور این که است شده

 

 چالش میان حمایت از اختراعات دارویی و موازین حقوق بشر ب ـ

همانطور که گفته شد شواهدی از تعارض میان حقوق بشر و حقوق مالکیت 

فکری وجود دارد. به عبارت دیگر، حمایت قوی از حقوق مالکیت فکری ممکن 

حقوق بشر از جمله حق دسترسی به داروها ایجاد  حوزهای جدی در است پیامده

برانگیز ترین نقاط چالشبحث مهم قسمتِبنابراین در این  م.( 2223)هلفر، نماید. 

 .دهیممیمیان حقوق بشر و حق دسترسی به داروها را مورد بررسی اجمالی قرار 

رسی به داروها و ها بر حق دستحمایت از اختراعات دارویی و تأثیر آن ـ1

 هاقیمت آن

کشور دنیا مطلقاً از اختراعات دارویی  52تریپس، بیش از  نامهموافقتقبل از 

کشورهای دیگر هم تنها از فرآیند جدید ساخت  از . بسیاریکردندحمایت نمی

کردند و در بسیاری نیز مدت دارو و نه از فرآورده جدید دارویی حمایت می

از بیست سال بود. این همه محدودیت و مانع  ترکمویی حمایت از اختراعات دار

گذاشتن دست تولیدکنندگان دارو در این کشورها به منظور بازبرای حمایت از 
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داشتن قیمت دارو و در نتیجه نگهپایین یا و 11داخلی در تولید داروهای ژنریک

 .تأمین مؤثر نیازهای دارویی و بهداشتی در سطح ملی بود

مانند )بار مقررات و الزمات بسیار گسترده و فراگیری را لینتریپس برای او

کردن حمایت از اختراعات دارویی، ممنوعیت عدم حمایت از ممنوعیت در استثنا

فرآورده جدید دارویی، تعیین حداقل بیست سال حمایت از همه اختراعات از 

ار باعث شد تولید داروهای ژنریک بسی همین عواملوضع نمود. ( جمله دارو

رغم تعهدات تریپس در ایجاد تعادل منافع بین دارندگان محدود گردد و علی

( نه تنها وضعیت 2-8 کنندگان فناوری )موادحقوق مالکیت فکری و استفاده

ای بر قیمت فزاینده به طوربلکه  ،نشدقیمت و دسترسی به دارو در جهان بهتر 

بیشتری از جمعیت از افزوده شده و تعداد  حق اختراعداروهای تحت حمایت 

خود معضالت بهداشتی  مسألهدسترسی به داروهای حیاتی محروم شوند. این 

یافته و یا در حال توسعه ایجاد کرده توسعه ترکمخصوص در کشورهای ه زیادی ب

 است.

نظران برخالف نکته قابل توجه در این خصوص این است که، بسیاری از صاحب

معتقدند که حق اخترعات دارویی تنها بخش ی حقوق بشری هاهطرفداران گرو

گیر کشورهای ناچیزی از افزایش قیمت داروها است و عوامل متعدد دیگر که دامن

های زیرساختی در این ترین آن نارسایی)که شاید مهمدر حال توسعه است 

ها مؤثر است. نیز در افزایش قیمت داروها و میزان دسترسی به آن کشورها باشد(

که حتی اگر حمایت از اختراعات دارویی هم نباشد  نمایندمیاستدالل  هاهاین گرو

نظیر بازاریابی و اخذ مجوز قانونی اثر دارو منجر به افزایش قیمت  هاهبرخی هزین

گفت در صورت حمایت از اختراعات دارویی،  توانمیاما در پاسخ  شوند،میداروها 

چراکه اوالً در  ،بایدایش بیشتری میقیمت داروها نسبت به حالت عدم حمایت افز
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ی مربوط به ثبت اختراع بر سایر هاهصورت حمایت از حق اختراع دارویی، هزین

ثانیاً اعطای حق انحصاری به اختراعات دارویی سبب  گردد؛میهزینه اضافه 

ی فاقد این حق قادر به حضور در بازار رقابت نبوده و در هاشرکتتا  شودمی

د به طور انحصاری به تولید و تکثیر دارو بپردازد توانمیحب حق نتیجه شرکت صا

و به واسطه تحدید بازار رقابت، قادر هستند قیمت دارو را باال و باالتر برده و به 

کنندگان ناچارند دارو را با هر قیمتی تهیه کنند دلیل فقدان رقیب در بازار، مصرف

پذیر های در حال توسعه امکانکه این امر برای بسیاری از بیماران در کشور

 ش.( 1382)صادقی،  نیست.

 حمایت از اختراعات دارویی و موازین و اصول کلی حقوق بشر ـ2

نظرانی که به تعارض میان حقوق مالکیت فکری و حقوق بشر معتقدند، صاحب

یکی از مستندات خود را تعارض حقوق مالکیت فکری با اصول حاکم بر حقوق 

ترین این اصول که مرتبط با در این قسمت به بررسی برخی از مهماند. بشر دانسته

 حوزه داروها است می پردازیم.

حق سالمتی از موضوعات نوظهور در اصل حق دسترسی به سالمتی:  -1-2

 مسألهی جدید این هاهشدن عرصاما با پیشرفت علم و گشوده ،حقوق نیست

تصویب اعالمیه جهانی حقوق . از زمان شودمیی جدیدی هاچالشپیوسته وارد 

ای در زمینه اخالق های چهارگانه ژنو تاکنون مباحث عمدهبشر و کنوانسیون

د بیانگر حساسیت و ضرورت توانمیزیستی و حقوق بیماران مطرح شده است که 

 توانمیا دقت بیشتر در این تعریف د. بتوجه ویژه و مداوم به حق سالمت باش

سالمت به بر واقع حق  معنی نبود بیماری نیست. در دریافت که سالمتی تنها به

و  های بهداشتی و ایجاد بیمارستان و تجهیزات پزشکیمعنای دسترسی به مراقبت

ترین متعهد حق آنجایی که اصلیطرف دیگر از از دسترسی آسان به داروهاست. 
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ین بد ،پذیر استها امکانهستند امکان چنین تعهداتی برای آن هادولتسالمت، 

سالمت را چه در حق بر های مختلف ند به تنهایی مصداقتوانمی هادولتمعنا که 

 .حوزه سالمت جسمی و چه در حوزه سالمت روانی، اجرا و تضمین کنند

ی حقوق بشر و به ویژه در زمینه حق بر سالمتی، المللبینبه طور کلی در نظام 

تعهد . قابل شناسایی است هادولتبندی سه دسته تعهد کلی برای در یک تقسیم

گفت که تعهد به  توانمیبه اجمال  .اجرا تعهد به حمایت وتعهد به به رعایت، 

مستقیم  به طور هادولتست که ا رعایت و احترام به حق بر سالمتی مستلزم این

. مندی از حق بر سالمتی اجتناب کنندمستقیم از مداخله در بهره یا به طور غیر

به  بیمارانبا اقدامات حقوقی و یا اقتصادی خود، دسترسی برای مثال کشورها 

دارو را محدود نکنند و حتی با تعهدی ایجابی همدیگر را در دسترسی بیمارن به 

که از  کندمیتعهد به حمایت، دولت را ملزم  15.داروها همکاری و مساعدت نمایند

فین ثالث های طرمندی از حق بر سالمتی در برابر مداخالت و مزاحمتبهره

مکلفند با تصویب قوانین و یا اتخاذ  هادولت. برای مثال حمایت به عمل آورد

در را جهت تضمین دسترسی افراد به داروها اتخاذ نمایند.  اقدامات قانونی هاهروی

 بردارنده طیف وسیعی از اقدامات قانونی، قضایی، مالی و...نهایت تعهد به اجرا در

جاوید )از جمله حق دسترسی به داروهاست.  سالمتیجهت اجرا و پیشبرد حق بر 

 (ش. 1313و همکاران، 

با توجه به مفاد قواعد فوق، تعارض حمایت از اختراعات دارویی با اصول فوق 

زیرا اعطای حق انحصاری دارو به مخترعین داروها که منجر به  ،مشخص است

 ایجادد با توانمی سازد،افزایش قیمت داروها شده و دسترسی به آن را دشوار می

 ها را نقض نماید.آن خلل در راه بسیاری از قواعد،
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امروزه استفاده از تعارض حمایت با اصل منع سوء استفاده از حق:  -2-2

ی مختلف حقوقی به خصوص حقوق هاهدر حوز« منع سوء استفاده از حق»اصل 

مفاد این  ش.( 1382پیک، )ره 16قراردادها، خانواده و حقوق بشر مطرح شده است.

تا عالوه بر انجام با حسن نیت تعهدات و یا تکالیفی  کندمیرا ملتزم  هادولتاصل، 

اند، در گرفته عرفی بر عهده المللبینکه به موجب حقوق معاهدات و یا حقوق 

ها و اجرای حقوق خود، از هر اقدامی که موجب تضرر سایر دول اعمال سیاست

المیه دوحه به موضوع منع سوء استفاده از اختراعات اع 1گردد بپرهیزند. در بند 

د یا باید به توانمی نامهموافقتاین »دارویی بدین صورت اشاره شده است که 

که پشتیبان حق اعضای سازمان تجارت جهانی در حمایت  شوندای تفسیر شیوه

« .از سالمت عمومی و به ویژه ارتقای دسترسی به داروها برای همگان باشد

المیه کنفرانس وزیران سازمان تجارت جهانی در دوحه در رابطه با تریپس و و بهداشت )اع

 م.( 2221عمومی، 

مخالفان حمایت از اختراعات دارویی معتقدند که دارنده حق انحصاری در 

دست آورده است که مستقیماً ه فروش، تولید، واردات، استفاده و منع دیگران را ب

ممکن است از طرق مختلف مثل افشای ناکافی ادعاها، با جان افراد مرتبط است، 

برداری ناکافی از اختراع و سایر طرق جامعه را از آن تفسیرهای اختراع، بهره

اختراع محروم کند و یا در دسترسی به آن محصول با سختی مواجه سازد. اگر 

ای زهاندا دارنده حق در دوره و یا طول مدتی که حق انحصاری دارد از اختراعش به

برداری نکند و آن را به که الزم بوده و نیازهای عمومی را برآورده سازد، بهره

قیمت منصفانه در شرایط تجاری معقول به متقاضیان عرضه نکند، توازن میان 

حقوق جامعه و مخترع بر هم خورده و جامعه از این عدم تعادل و توازن متضرر 

 گردد.می
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 دارویی تریپس و حمایت از حق اختراعات نامهج ـ بررسی انتقادی موافقت

 نامهموافقتتریپس، به تأثیر این  نامهموافقتیکی از بیشترین انتقادات وارده به 

بر حق بر سالمتی به ویژه حق اختراعات و تأثیر آن بر قیمت داروها مربوط 

ان حق سال از زمانی که صاحبان و یا دارندگ 22. این قیمت به مدت شودمی

یابد. ادامه می ،خود هستند گذاریسرمایهرساندن بازده به دنبال به حداکثراختراع 

شده برای مبارزه با بیماری ایدز برای مثال، هزینه داروهای ثبت م.( 2211)جوزف، 

یافته بسیار زیاد است. به عالوه چنین داروهایی تنها در کشورهای صنعتی و توسعه

به چنین داروهایی در کشورهای در  قابل دسترسی است و دسترسی بیشتر مردم

ممکن  حال توسعه )جایی که بیشترین میزان ابتال به اچ.آی.وی است( تقریباً غیر

بنابراین مرگ بیماران در کشورهای در حال توسعه بر  م.( 2211)جوزف،  باشد.می

اثر چنین بیمارهایی کامالً عادی است. در حالی که همین بیماری در کشورهای 

تر تا چندین سال قابل کنترل و مدیریت فته به واسطه دسترسی آسانیاتوسعه

 (م. 2228اوترسون، ) 12باشد.می

اما عامل  (م. 2212هون، )، سازدعوامل متعددی دسترسی به داروها را مشکل می

ثبت حق اختراعات  واسطهکلیدی در این میان، قیمت باالی داروها است که به 

 12ماده  .(م 2222ابوت و همکاران، )ان آورده شده است. در رابطه با داروها به ارمغ

میثاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی در همین رابطه حق هر فرد را در 

مندی از باالترین استاندارد قابل حصول جسمی و روانی به رسمیت شناخته بهره

ای از حق است که ممکن است به است. بنابراین سالمت جسمی و روانی جنبه

باید در  هادولتتریپس تحت تأثیر قرار گیرد. اقدامی که  نامهموافقتسیله اجرای و

به عمل آورند عبارتند از پیشگیری، درمان و کنترل  12جهت اجرای ماده 

و ایجاد شرایطی که دسترسی به خدمات  18هاهای واگیر و دیگر بیماریبیماری
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صادی اجتماعی و فرهنگی کمیته حقوق اقت 11های پزشکی را تضمین کند.مراقبت

 داردمیمقرر  12در تفسیر کلی خود در همین رابطه ضمن انعکاس الزامات ماده 

مندی از انواع تسهیالت، منظور از حق بر سالمتی باید به عنوان حق بهره»که 

کاالها، خدمات و شرایط ضروری برای تحقق باالترین استاندارد قابل دسترسی از 

راین این حق شامل حق دسترسی به داروهای ضروری با بناب« .سالمت درک شود

ست. هادولتبوده و از تعهدات اصلی  آمیزتبعیض کیفیت مناسب و به صورت غیر

که  داردمیبه عالوه کمیته حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی به وضوح مقرر 

پس ی تریهانامهموافقتتریپس یا دیگر تعهدات  نامهموافقتپذیرش هر تعهدی از 

مندی از حق بر سالمت را به خطر اندازد، ناقض که اجرای تعهدات سابق در بهره

 تعهدات میثاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی است.

که حق دسترسی به  داردمیمقرر  11کمیته همچنین در تفسیر کلی شماره 

در شورای حقوق بشر سازمان ملل مورد تأیید  2221داروها با اجماع در سال 

کمیته  نامهقطع( 3طبق بند ) (م. 2221، 21)به شماره جدد قرار گرفته است. م

مندی هابطه با دسترسی به دارو برای بهرفرهنگی در ر ـ حقوق اقتصادی اجتماعی

ها عضو سازمان تجارت عضو شورا که بیشتر آن 53 3 از سالمت جسمی و روانی

ترین مصادیق حق یکی از مهمدسترسی به داروها را به عنوان  ،جهانی نیز هستند

باید اعمال  هادولتاند که اند و مقرر داشتهبر سالمتی به رسمیت شناخته

ی را به عنوان ابزاری برای حمایت از سالمت عمومی و المللبینهای نامهموافقت

دسترسی گسترده به داروهای ایمن، مؤثر و مقرون به صرفه تلقی نمایند. بنابراین 

را اهمیت حمایت از حقوق مالکیت فکری را به رسمیت شناخته در حالی که شو

ها بر قیمت داروها را نیز اعالم نموده است، اما نگرانی خود در رابطه با تأثیر آن

خواسته است که حقوق مالکیت  هادولتو سرانجام از ( نامهقطع 5است )بند 
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اروها را محدود تجارت مشروع د کهاینای اجرا کنند که ضمن فکری را به شیوه

حل هایی را نیز برای منع سوء استفاده از چنین حقوقی راهدر عین حال  کندمین

 .(نامهقطع 6)حقوق مالکیت فکری( فراهم آورد )بند 

 

 ی صنعت دارویی در الحاق به سازمان تجارت جهانیهاچالش د ـ

 یا و هاهتعرف کاهش جهانی، تجارت زمانسا به الحاق در بحث ترینمهم شاید

 یهاهتعرف وضع با کشور یک ش.( 1388)زارع، . ها استآن تدریجی و آنی حذف

 اما ،دهد تغییر را کاالها نسبی هایقیمت است قادر گوناگون کاالهای بر مختلف

 و متعارف هاینرخ با ویژه به و تعرفه ابزار با صرفاً که است این است مسلم آنچه

 این در که استلزاماتی و اقتصادی شارهایف به توجه با و جهانی انتظار مورد

 تبع آن به و کشور داروسازی صنایع از توانمین دارد، وجود کشورها برای خصوص

 در توانمین این، بر عالوه. کرد حمایت ملی وامنیت عمومی سالمت بهداشت،

 از خارجی تجارت در رو پیش شرایط به توجه با جهانی تجارت سازمان مالحظات

 .نمود حفظ را ملی امنیت آن تبع به و حمایت داخلی وسازیدار صنایع

 دارویی بزرگ بازارهای هایواقعیت و جهان داروسازی صنعت بر حاکم شرایط

 هستند قادر داروسازی بزرگ یهاشرکت که دهدمی نشان مختلف کشورهای در

 به توجه با و گرفته اختیار در را کشوری هر در و دارویی بازار هر راحتی به

 سالمت و امنیت مختلف، هایوابستگی ایجاد با کاال، این استراتژیک موقعیت

 طوالنی، چندان نه ایدوره از پس ترتیب بدین که نمایند تهدید را کشور و مردم

 و اتفاقات. شد خواهد سیاسی ابزار یک به مبدل صنعتی کاالی یک جای به دارو

 تعامالت که دهدمی نشان بیخو به اخیر هایسال اقتصادی ـ سیاسی رخدادهای

 تبدیل نظارتی سپس و سیاسی ابزاری به چگونه پیشرو کشورهای با اقتصادی
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 در غربی دول هایتحریم و عراق کشور در نفت برابر در دارو و غذا طرح. گرددمی

 است. ادعا این بر گواهی ایران برابر

 ییهاکتشر فقط امروز دنیای در جهانی، تجارت سازمان تحلیل اساس بر

 %2 حداقل باشند قادر مقیاس لحاظ از که بمانند باقی تولید عرصه در ندتوانمی

 از که ما در کشور داروسازی یهاشرکت دهند. اختصاص خود به را جهان تولید

 یهاشرکت با زیادی بسیار فاصله اقتصادی هایتوانایی ویژه به مختلف جهات

 آورده به دست را خود رقابتی توان آزاد ازارب یک در توانندمی چگونه دارند، خارجی

 رقابت عرصه از هاویژگی و هاتوانایی تمام رغمعلی تردیدیب. بمانند باقی پایدار و

 شرایط در حتی روسیه و هند نظیر توانمندی کشورهای. شد خواهند حذف

 عام طور به هابخش برخی از حمایت به پایبند جهانی، تجارت سازمان در عضویت

 و جوامع در دغدغه ترینبزرگ زیرا باشند،می خاص طور به دارو صنعت و

 حصول و نظارت کنترل، است، حاکم آن بر دارو آزاد بازار که مختلف کشورهای

 تجاری هایفعالیت کنترل و داروها منطقی مصرف و تجویز صحت از اطمینان

 مقررات و وانینق یافته،توسعه کشورهای در عموماً لذا ،است دارویی یهاشرکت

 ،شودمی گذارده اجرا مورد به ملی قوانین قالب در و تدوین خصوص این در جامعی

 هایفعالیت بر نظارت و کنترل برای حیث این از ایکنندهنگران خأل آنکه حال

 ما کشور در بازار اقتصاد شدنحاکم با دارویی محصوالت منطقی تجویز و تجاری

 .دارد وجود نیز

 سازمان به الحاق مسیر از هم آن جهانی عرصه در قدرتمندانه ضورح بنابراین

 دوره یک در آن نمودنعملیاتی و مناسب راهبردی انتخاب نیازمند تجارت، جهانی

 تهدیدات و هافرصت ضعف، قوت، نقاط شناسایی مستلزم مهم این. است گذار

 نقاط ویتتق با تا کندمی کمک دارو صنعت به شناخت این. است کشور دارویی
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 به هاتهدید تبدل و هافرصت از گیریبهره همچنین و ضعف کردنبرطرف و قوت

 جهانی تجارت سازمان به الحاق از پس دوران با مواجه برای بهتر را خود ها،فرصت

 سازمان، این به الحاق از پس دارو صنعت تهدید ترینمهم چراکه ،کند آماده

 کشور در دارویی دامپینگ امکان و هانج داروسازی بزرگ هایقدرت با مواجهه

 بخش محافظت امکان البته ها است،آن سوی از ایران دارویی بازار جذابیت دلیل به

 خردورزی مستلزم امر این که دارد وجود الحاق از ناشی هایآسیب از دارو

 ش.( 1312)رحیمی و همکاران، . است اقتصادی

 

 نیبررسی رویه قضایی سازمان تجارت جهاهـ ـ 

در رویه قضایی رکن حل و فصل اختالف سازمان تجارت جهانی در موارد 

 22متعددی )حدود یازده مورد( به حمایت از حق اختراعات )موضوع ماده 

. از این میان سه مورد از اختالفات مستقیماً شودمیمربوط  (22تریپس نامهموافقت

ن قسمت بحث، ابتدا موضوعات مربوط به حمایت از اختراعات دارویی است. در ای

سپس از میان  ،شده در این خصوص خواهیم داشتمروری بر اختالفات مطرح

اختالفات فوق قضیه حمایت از حق اختراعات دارویی میان کانادا و جامعه اروپا و 

 تر قرار خواهیم داد.دول عضو آن را مورد بحث و بررسی دقیق

 در سازمان تجارت جهانی ـ مرور کلی بر اختالفات مربوط به حق اختراعات1

در رکن حل و فصل اختالفات سازمان تجارت جهانی  همانطور که گفته شد

یازده مورد اختالف در رابطه با حمایت از اختراعات مطرح شده است که با توجه 

منش )شکیب به ترتیب رسیدگی به حل و فصل اختالفات در سازمان تجارت جهانی

ین اختالفات هنوز در مرحله مشورت است، برخی برخی از ا ش.( 1313و همکاران، 

ها منجر به تشکیل پنل و رکن استیناف شده و برخی هم بعد از مرحله از آن
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 توانمیمشورت به یک راه حل و توافق دوجانبه ختم شده است که در جدول زیر 

 .نموداختالفات مربوطه را ترسیم 

 

کشورهای 

 طرف اختالف
 موضوع اختالف

درخواست 

 تمشور

توافق 

 دوجانبه

گزارش 

 پنل

رکن 

 استیناف

ایاالت متحده 

 علیه پاکستان

حمایت از حق اختراع 

برای محصوالت 

 کشاورزی شیمیایی

آوریل  32

1116 

فوریه  28

1118 
  

ایاالت متحده 

 علیه هند

حمایت از حق اختراع 

برای محصوالت 

دارویی و کشاورزی 

 شیمیایی

جوالی  2

1116 
 

سپتامبر  5

1112 

سامبر د 11

1112 

جامعه اروپا 

 علیه هند

حمایت از حق اختراع 

برای محصوالت 

 کشاورزی شیمیایی

آوریل  28

1112 
 

آگوست  28

1118 
 

جامعه اروپا 

 علیه کانادا

حمایت از حق اختراع 

 برای محصوالت دارویی

دسامبر  11

1112 
 

مارس  12

2222 
 

کانادا علیه 

 جامعه اروپا

حمایت از اختراعات 

محصوالت  در زمینه

دارویی و کشاورزی 

 شیمایی

دسامبر  2

1118 
   

ایاالت متحده 

 علیه آرژانتین

حمایت از حق اختراع 

برای محصوالت 

دارویی و کشاورزی 

 شیمیایی

 1111می  6
ژوئن  22

2222 
  

ایاالت متحده 

 علیه آرژانتین

اقدامات خاص در 

 حمایت از اختراعات
 2222می  32

ژوئن  22

2222 
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از میان یازده قضیه مطروحه  شودمیهمانطور که در جدول فوق نیز مشاهده 

در رکن حل اختالف سازمان تجارت جهانی در رابطه با حق اختراعات موضوع 

رت منجر به تریپس، چهار مورد بعد از درخواست مشو نامهموافقت 22ماده 

جانبه گردیده است و تنها یک مورد از اختالفات مطروحه رسیدن به یک توافق دو

)اختالف بین هند و ایاالت متحده( تا مرحله رکن استیناف را نیز طی کرده است. 

رت همچنین سه مورد منجر به گزارش پنل شده و چهار مورد نیز در مرحله مشو

گرفتن درخواست مشورت و یا رسیدن به توافق متوقف مانده یا به دلیل بازپس

 م.( 2221)ابوت، است. 

 بررسی موردی شکایت جامعه اروپا و دول عضو علیه کانادا ـ2

ی عضو آن در هادولتدر این قسمت، به طور مفصل شکایت جامعه اروپا و 

 ،دهیممی نادا رو مورد بررسی قراررابطه با حمایت از حق اختراعات دارویی علیه کا

لذا طبق فرآیند رسیدگی در ارکان حل اختالف سازمان تجارت جهانی ابتدا 

وپا جامعه ار

علیه ایاالت 

 متحده

قانون  332بخش 

 1132تعرفه سال 

ایاالت متحده و 

های مربوط اصالحیه

 به آن

ژانویه  12

2222 
   

ایاالت متحده 

 علیه برزیل

اقدامات برای حمایت 

 از حق ثبت اختراعات
 2222می  32

جوالی  11

2221 
  

برزیل علیه 

 ایاالت متحده

قانون ثبت اختراع 

 ایاالت متحده

ژانویه  31

2221 
   

اوکراین علیه 

 استرالیا

عالئم تجاری و دیگر 

مقرات مربوط به تتون 

 و تنباکو

مارس  13

2212 
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درخواست مشورت جامعه اروپا و دول عضو آن علیه کانادا را بررسی کرده و پس 

از آن وارد گزارش پنل شده و با توجه با اصول تفسیری مقرر در این گزارش بحث 

 گیریم.را پی می

جامعه : درخواست مشورت جامعه اروپا و دول عضو آن از کانادا -1-2

نامه حل اختالف از تفاهم 1طبق ماده  1112دسامبر  11اروپا و دول عضو آن در 

WTO  در 1111گات  نامهموافقتاز  22تریپس و ماده  نامهموافقتاز  61ماده ،

کانادا به ویژه قانون ثبت  داروها و مقررات مرتبط زمینهرابطه با حق اختراعات در 

تریپس درخواست مشورت با  نامهموافقتاختراع آن و تعهدات این کشور تحت 

که با توجه به مفاد  نمایندمیجامعه اروپا و دول عضو مقرر  21.نمایدمیکانادا 

 نسبت به موارد زیر ملزم هستند: WTOتریپس اعضای  نامهموافقت

ی مختلف فناوری )ماده هاهیض در رشتحمایت از حق اختراعات بدون تبع ـ

 .تریپس( نامهموافقت (1)22

حق اختراع به صاحبان آن حق انحصاری برای ممانعت از اشخاص ثالث  ـ

بدون رضایت صاحبان حق اختراع در اقدام به بازاریابی یا استفاده از محصوالت 

 .تریپس( نامهموافقت 28)ماده  کندمیثبت شده را اعطا 

ت از اختراعات بیست سال از تاریخ تشکیل پرونده پایان نخواهد مدت حمای ـ

 تریپس(. نامهموافقت 33یافت )ماده 

ند بدون توانمی «22اشخاص ثالث»از طرفی طبق قانون ثبت اختراع کانادا 

 رضایت صاحبان حق اختراع از اختراع ثبت شده به منظور موارد ذیل استفاده نمایند:

های مورد نیاز برای کسب مجوز بازاریابی از داروی انجام آزمایشات و تست ـ

شده قبل از انقضای حق ثبت اختراع به منظور اطمینان از دسترسی به اختراع

 .بازار بالفاصله پس از انقضای مدت زمان حق اختراع
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ماه قبل از انقضای مدت شده ششسازی محصوالت اختراعساخت و ذخیره ـ

 از انقضای مدت زمان حق اختراع.س زمان حق اختراع برای فروش پ

اختراع کانادا مطابق با  بنابراین از نظر جامعه اروپا و دول عضو آن قانون ثبت

و  28، (1)22تریپس نیست و در تغایر کامل با ماده  نامهموافقتتعهدات آن طبق 

که حمایت کاملی را از داروهای اختراعی ، چراتریپس است نامهموافقت 33

 نامهموافقت 33و  28تمام مدت زمان حق اختراع که در ماده شده برای ثبت

 آورد.بینی شده است، به عمل نمیتریپس پیش

طرفین اختالف در مرحله مشورت به  کهاینبا توجه به : گزارش پنل -2-2

حل متقابل رضایت بخشی نرسیدند، جامعه اروپا و دول عضو آن از رکن  هیچ راه

ی بررسی موضوع را درخواست کردند که رکن حل ایجاد پنل برا ،23حل اختالف

 WTOنامه حل اختالفتفاهم 6با ایجاد پنل طبق ماده  1111فوریه  1اختالف در 

 مسألهاشاره شد،  )که در رابطه با ایجاد پنل است( موافقت کرد. همانطور که قبالً 

ختراع ا برانگیز در این دعوی در رابطه با انطباق دو مقرره از قانون ثبتچالش

تریپس است. این دو مقرره شامل  نامهموافقتکانادا با تعهدات این کشور طبق 

( از قانون ثبت اختراعات کانادا در رابطه با ایجاد 2( )2) 55( و 1( )2) 55بخش 

 باشد.میاستثنائاتی بر حقوق انحصاری دارندگان حق اختراع 

اقدام هر شخصی » داردمیاختراع کانادا مقرر  ( از قانون ثبت1( )2) 55بخش 

شده، نقض حق ثبت اختراع محسوب برای تولید، استفاده یا فروش اختراع ثبت

و ارائه  ، اگر منحصراً برای استفاده منطقی در رابطه با تکمیل، توسعهشودمین

شده تحت قانون کانادا یا هر کشوری غیر از کانادا که تولید، ساخت، اطالعات مقرر

این  «21، باشد.شودمیمند محصولی در آنجا تنظیم و یا قاعدهاستفاده یا فروش هر 

معروف است.  «25استثنای بررسی نظارتی»بخش از قانون ثبت اختراع کانادا به 
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دادن به رقبای بالقوه صاحبان حق اختراع برای کسب اجازه ،هدف این استثنا

وجود . در صورت عدم باشدمیمجوز بازاریابی در طول مدت زمان حق اختراع 

ی صاحبان حق اختراع قادر خواهند بود در استفاده از محصوالت یچنین استثنا

شده در طول مدت زمان حق اختراع ممانعت به عمل آورند به طوری که ثبت

 کهاینرقبای بالقوه باید منتظر بمانند تا مدت زمان حق اختراع پایان یابد، قبل از 

 .گزارش پنل( 2.2)بند  کنند بتوانند پروسه کسب مجوز بازاریابی را طی

ساخت و »که  داردمی( از قانون ثبت اختراع کانادا نیز مقرر 2( )2) 55بخش 

مدت ماه قبل از انقضای حق اختراع برای  6شده سازی محصوالت اختراعذخیره

این  «26.شودزمان پس از انقضای حق اختراع، نقض حق اختراع محسوب نمی

معروف است، به رقبای بالقوه صاحبان  «22سازیخیرهاستثنای ذ»مقرره نیز که به 

 ،شده را در طول مدت زمان مشخصکه محصوالت ثبت دهدمیحق اختراع اجازه 

اما  ،سازی نمایندیعنی شش قبل از پایان مدت زمان حق اختراع تولید و ذخیره

ه آن را ب ،ند تا زمانی که مدت زمان حق اختراع به پایان برسدتوانمیمحصوالت ن

ی صاحبان حق اختراع مجاز هستند یفروش برسانند. در عدم وجود چنین استثنا

سازی در شده برای تولید و ذخیرهکه از تولید، استفاده و ساخت محصوالت ثبت

 که این استثنااینطول مدت زمان حق اختراع ممانعت به عمل آورند. نکته دیگر 

ه است و از طرف دیگر مکمل تاکنون تنها در مورد محصوالت دارویی اعمال شد

استثنای اول است. بدین صورت که تنها افرادی که مجوز بازاریابی را کسب 

گزارش  2112)بند  مند گردندسازی بهرهاند قادر خواهند بود از مجوز ذخیرهنموده

 .پنل(

طبق همین دو مقرره از قانون ثبت اختراع کانادا، جامعه اروپا و دول عضو آن 

( از این 2( )2) 55( و 1( )2) 55است کرد که مقرر دارد که بخش از پنل درخو
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تریپس  نامهموافقت 33( و 1)28(، 1)22قانون با تعهدات این کشور تحت ماده 

( 2( )2) 55( و 1( )2) 55کند که بخش اما در مقابل کانادا اظهار می، مغایر است

البته این کشور قبول کند، میکدام از سه مقرره فوق را نقض ناز این قانون هیچ

( متعارض 1) 28شده مطابق ماده ( با حق اختراع اعطا2( )2) 55خش داشت که ب

ی هستند که تحت ماده ی، اما اعالم داشت که هر کدام از دو مقرره استثناباشدمی

( نیز کانادا بر این 1)22اند. در رابطه با نقض ماده تریپس اجازه داده شده 32

اجازه داده شده  32( نسبت به اقداماتی که تحت ماده 1)22ه ماده عقیده بود ک

مندرج « عدم تبعیض»و حتی اگر هم اعمال شود، منجر به  شودمیاست اعمال ن

شده در این گزارش . در ادامه به بررسی اصول تفسیر ارائهشودمی( ن1)22در ماده 

 پردازیم.و استدالالت طرفین نسبت به آن می

مسائل حقوقی در این قضیه در وهله اول دربرگیرنده تفسیر: اصول  -1-2-2

( و ماده 1)28(، 1)22اختالف بر سر تفسیر مقررات کلیدی تریپس از جمله مواد 

که قواعد  داردمی. پنل مقرر باشدمیکه مورد استناد طرفین نیز بوده است  33

شده در بیانهمان قواعد تفسیر معاهدات  WTOی هانامهموافقتحاکم بر تفسیر 

 ن در رابطه با حقوق معاهدات است.وی 1161کنوانسیون  32و  31مواد 

یک معاهده با حسن نیت و منطبق با معنای معمولی » دارد:میمقرر  31ماده 

که باید به اصطالحات آن در سیاق عبارات و در پرتو موضوع و هدف معاهده داده 

ی خود هاهطرفین اختالف دیدگا بنابراین در این قضیه«. تفسیر خواهد شد ،شود

 WTOنسبت به هرکدام از عناصر این ماده و همچین رویه بعدی برخی از اعضای 

به منظور تفسیر یک معاهده عالوه بر » داردمی)ب( نیز مقرر 32ارائه کردند. ماده 

متن )مقدمه و ضمائم( مشتمل است بر ... هر نوع رویه بعدی در اجرای معاهده 

طبق این ماده نیز « .های معاهده در خصوص تفسیر آن باشدق طرفکه مؤید تواف
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های اختالف اظهارات خود را بر مبنای تاریخ مذاکرات مقررات اختالفی طرف

ای از مذاکرات هم در چارچوب دسته داردمیتریپس ارائه کردند. پانل اظهار 

 گیرد.از کنوانسیون وین قرار می 32وسایل مکمل تفسیر تحت ماده 

 شده:استدالالت طرفین اختالف در رابطه با اصول تفسیر ارائه -3-2

جامعه اروپا و دول عضو آن جامعه اروپا و دول عضو آن:  استدالل -1-3-2

استدالل خود را در خصوص اصول تفسیر مقررشده به وسیله پنل در رابطه با هر 

امعه اروپا استدالل دو مقرره اختالفی از قانون ثبت اختراع کانادا اعالم کردند. ج

رقبای بالقوه » کندمی( مقرر 1( )2) 55کرد زمانی که این قانون در بخش 

ند بدون رضایت صاحبان حق اختراع توانمیصاحبان حق اختراع و اشخاص ثالث 

ی دارویی هاهدر طول مدت زمان حق اختراع به کسب مجوز بازاریابی برای فراورد

 مسأله، این «زمان حق اختراع اقدام نمایندبرای فروش آن پس از انقضای مدت 

مساعد با محصوالت دارویی  ترکمای بیانگر این است که قانون کانادایی به شیوه

کند. بنابراین این کشور ی فناوری رفتار میهاهنسبت به سایر محصوالت و رشت

مندرج در آن « عدم تبعیض»تریپس و اصل  (1)22تعهدات خود را طبق ماده 

زیرا این بخش از قانون اگرچه صراحتاً به محصوالت دارویی  ،وده استنقض نم

های محوری ( از بخش1( )2) 55که بخش  C-91اما در قانون  کند،میای ناشاره

محصوالت دارویی است. از طرف دیگر، با توجه  زمینهآن است، به صورت کلی در 

ن مقرره در عمل تنها رسد مفاد ایبه مذاکرات زمان تدوین این بخش، به نظر می

ی دارویی اعمال شده است. بنابراین این بخش مغایر با اصل هاهنسبت به فراورد

 تریپس است. نامهموافقت( 1)22در ماده « عدم تبعیض»

( از قانون کانادا نیز با استداللی مشابه، جامعه 2( )2) 55در رابطه با بخش 

ای نسبت به صاحبان گرایانهحمایتمساعد یا  ترکمکه رفتار  داردمیاروپا مقرر 
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چراکه  ،ی فناوری مطرح استهاهحق اختراعات دارویی در مقایسه با دیگر رشت

سازی و تولید انحصاری اختراع کانادا در رابطه با ذخیره این بخش از قانون ثبت

ماه قبل از انقضای مدت زمان حق اختراعات به طور  6محصوالت به مدت 

ی دارویی است و با توجه به گزارشات واصله از هاهه فراوردانحصاری فقط نسبت ب

ی فناوری هاهکنندگان آن نسبت به دیگر رشتگذاری این بخش، تدوینزمان قانون

 اند.تسری نداده

پاسخگویی دولت کانادا به ادعاهای جامعه اروپا با دفاعیات کانادا:  -2-3-2

وین از جمله موضوع و هدف، کنوانسیون  32و  31اصول تفسیر مندرج در مواد 

 گیرد.کارهای مقدماتی و رویه بعدی به شرح ذیل مورد بررسی قرار می

عدم »دولت کانادا استدالل کرده بود که اصل : موضوع و هدف معاهده ـ

 32تریپس نسبت به استثنائات ماده  نامهموافقت (1)22مندرج در ماده « تبعیض

کشور استدالل کرد که حق اختراعی که  قابل اعمال نیست. در همین راستا این

حقوق انحصاری را نسبت به آن اعمال  28آن را ایجاد و ماده  نامهموافقت 22ماده 

شده مطابق ماده حقوق انحصاری اعطا ، همواره قابل دسترسی است خواهنمایدمی

باشد و خواه حقوق انحصاری مقرر  32بدون توجه به استثنائات محدود ماده  28

 (.گزارش پنل 1116)بند  باشد یا نه 32ماده تابع استثنائات محدود ماده  در این

که مطابق با قواعد تفسیر معاهده،  نمایدمیدر همین رابطه کانادا استدالل 

تر است و نکاتی را نیز در تقویت مفهوم مندرج در بند قسمت )ب( فوق صحیح

از کنوانسیون وین مقرر  )ب( 32. برای مثال، ماده نمایدمیاستدالل خود ارائه 

ی شود که آشکارا اداشته است، تفسیر اصطالحات معاهده نباید منجر به نتیجه

 (2-3-1اول )که در قسمت  22مفهوم ماده  مفهوم یا نامعقول باشد، لذا پذیرشبی

آشکارا ناقض چنین قواعدی است. به عالوه، چنین مفهومی  ،منعکس شده است
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گرفتن حق ثبت اختراع شود و این نتایج نامتجانس کاماًل د منجر به نادیدهتوانمی

گزارش پنل(. از طرف دیگر  1116تریپس ناسازگار است )بند  نامهموافقتبا اهداف 

اصطالحات معاهده باید با توجه »از کنوانسیون وین مقرر داشته است که  31ماده 

در این « .به سیاق عبارات آن و در پرتو موضوع و هدف معاهده تفسیر شود

. شودمیکه یکی از عناصر اساسی تفسیر است مطرح  28خصوص، اصل اثربخشی

اصل اثربخشی بدین معناست که زمانی که یک معاهده در معرض دو تفسیر است 

سازد تا اثر مناسب داشته باشد و دیگری چنین اثری را که یکی معاهده را قادر می

 که تفسیر اول داردمیقرر ندارد، اصل حسن نیت و موضوع و هدف معاهده م

 22. بنابراین در این خصوص اصل اثربخشی نیز صحت مفهوم ماده پذیرفته شود

پرونده ) .کندمیدر فوق مقرر شد تأیید ( 2-3-2دوم )را همانگونه که در قسمت 

 (م. 1116پنل،  11و  12، 8های شماره ژاپن در رابطه با مالیات بر مشروبات الکلی، گزارش

که با توجه به سیاق دیگر مقررات که  نمایدمیمچنین استدالل کانادا ه

و در پرتو توازن کلی که  کندمیاستثنائاتی را نسبت به حقوق انحصاری اعطا 

تریپس در پی رسیدن به آن است، به ویژه در رابطه با حقوق اقتصادی  نامهموافقت

که حقوق  دهدمینشان  22مندرج در ماده « حق اختراع»اجتماعی و فرهنگی، 

 32تابع استثنائات محدود ماده  نامهموافقت 28انحصاری اعطایی در ماده 

اعمال شد،  32ماده   21است. بنابراین پس از آنکه استثنائات محدود نامهموافقت

با هدف  نامهموافقت (1)22مندی است. این تفسیر از ماده حق اختراع قابل بهره

ی فناوری هاهزیرا این استثنائات در سراسر رشت ،نیز موافق و مطابق است 32ماده 

، 8های شماره پرونده ژاپن در رابطه با مالیات بر مشروبات الکلی، گزارش) شوند.میپخش ن

 (م. 1116پنل،  11و  12

را در سیاق عبارات آن و در پرتو موضوع و  22البته در مقابل، جامعه اروپا ماده 

( در ماهیت 1)22کند، ماده آن تأکید می و به جای کندمیهدف تریپس بررسی ن
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تواند با توسل به استثنائات محدود مستقل است، به طوری که نقض مقررات آن نمی

های شماره پرونده ژاپن در رابطه با مالیات بر مشروبات الکلی، گزارش)توجیه شود.  32ماده 

 م.( 1116پنل،  11و  12، 8

 نامهموافقت 22تفسیر خود از ماده  کانادا برای تقویتـ کارهای مقدماتی: 

از طریق توسل به وسایل  22تریپس استدالل می کند که این نوع تفسیر از ماده 

کنوانسیون وین )کارهای مقدماتی، اوضاع و  32تکمیلی تفسیر مندرج در ماده 

احوال ناظر بر انعقاد معاهده و رویه بعدی در اجرای معاهده( نیز تأیید شده است. 

در  22که مراجعه به مذاکرات زمان تدوین ماده  نمایدمیین کانادا استدالل بنابرا

دارد که از  لذا کانادا مقرر می ،کننده خواهد بودچگونگی تفسیر آن کمک

آید که این ماده متمایل به برمی نامهموافقت 22مذاکرات زمان تدوین ماده 

ق اختراع برای تمام ذکرشده، ح طبق استثنائات خاصتضمین این بوده است که 

 (م. 1111تریپس،  12+12جلسه ). ی فناوری قابل دسترسی خواهد بودهاهزمین

همچنین این کشور متمایل به حذف مقرره مجوزهای اجباری در رابطه با 

 قوانین حق اختراع ملی بوده است. محصوالتی از قبیل غذ و دارو در

ه وجود ندارد که نشان نویس تدوین این ماداز این رو، هیچ چیزی در پیش

به معنای  22ی فناوری مندرج در ماده هاهدهد که ممنوعیت تبعیض برای رشت

لذا رویکرد تفسیری  ،است 32گرفتن استثنائات محدود مندرج در ماده نادیده

 کانادا مطابق با شرایط و اوضاع و احوال زمان مذاکره است.

که رویکرد تفسیری این کشور  نمایدمیکانادا همچنین استدالل : رویه بعدی ـ

تریپس است. مثاًل در ایاالت  نامهموافقتبعدی دول عضو در اجرای  رویهمطابق با 

وجود دارد که طبق آن  «32استثنای بوالر»یا « بوالر»ای تحت عنوان متحده قاعده

و ابزار پزشکی هم  هاهابتدا معافیتی به صنعت دارویی اعطا شد و بعداً به دستگا
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های مشابهی نیز نسبت به قوانین عالوه بر ایاالت متحده معافیت 31افت.تسری ی

شماری از اعضا متعاقب پایان دور اروگوئه تنها نسبت به صنعت دارویی اعمال شد. 

بنابراین اگر این تجزیه و تحلیل نادرست باشد، حقوق ملی تمامی چنین اعضایی 

شده برای اختراعات دارویی ثبتهایی برای استفاده داروسازان از که شامل معافیت

فناوری که اختراع اتفاق افتاده  زمینهد در توانمیتهیه و تولید ترکیبات دارویی 

 نامهموافقتطبق  هادولتلذا ناسازگار با تعهدات این  ، تبعیض ایجاد نموده،است

چراکه  نامه نیست،( موافقت1)22تریپس باشد. در نتیجه اقدامات کانادا نقض ماده 

به معنی این است  ،همانطور که در این ماده به کار برده شده« حق ثبت»صطالح ا

« استثنائات محدود»د به وسیله توانمی( 1)28که حقوق انحصاری مقرر در ماده 

 محدود شود. 32ماده 

که در هر صورت استثنائات محدود  نمایدمیبنابراین کانادا در پایان استدالل 

ای از فناوری که در ( نسبت به رشته2( )2) 55( و 1) (2) 55مقرر شده در ماده 

زیرا این استثنائات صراحتًا  ،نیست آمیزتبعیضآن حق اختراع رخ داده است، 

مربوط به یک رشته خاصی از فناوری که حق اختراع در آن رخ داده نیست. 

 :داردمیهمچنین این کشور نکات زیر را در تقویت استدالل خود بیان 

مرتباً اظهار داشته است که استثنائات محدود در دو مقرره مذکور به  کانادا ـ

نیست و این استثنائات  آمیزتبعیضی فناوری هاههیچ صورتی در رابطه با رشت

 شوند.میایجاد  ،ها نیاز باشدتنها در جایی که به آن

استثنائات محدود در قانون کانادا فقط در رابطه با یک صنعت خاص مثاًل  ـ

ی هاهرشت ت دارویی نیست و این استثنائات در صورت نیاز قابل تسری به دیگرصنع

 فناوری نیز هست.
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طبق بیان صریح این دو مقرره این اقدامات نسبت به هر صنعتی که مجوز  ـ

 دارد، قابل اعمال است.میبازاریابی برای محصوالت را مقرر 

محصوالت دارویی قابل سازی که تاکنون تنها در رابطه با استثنای ذخیره ـ

ی فناوری نیز تسری یابد هاهد به سایر رشتتوانمیدر صورت نیاز  ،اعمال بوده است

یع قابل شده در یک صنعت به دیگر صناو دلیلی وجود ندارد که مقررات اعالم

 اعمال نباشد.

 

 گزارش نهایی پنل و ـ

ه مذکور حول گزارش نهایی خود را در رابطه با قضی 2222ژانویه  21پنل در 

یعنی عدم اعمال قاعده عدم تبعیض مندرج در ماده  ،محور دو استدالل کانادا

بودن بخش آمیزتبعیضو عدم  نامهموافقت 32( نسبت به استثنائات ماده 1)22

 ( نسبت به داروها را صادر نمود.1( )2) 55

 33نسبت به استثنائات ماده  22ده ( ما1قابلیت اعمال بند ) ـ1

نسبت به  (1)22ابطه با دفاعیات کانادا با استدالل این کشورکه ماده پنل در ر

زیرا متن  ،قابل اعمال نیست مخالفت کرد نامهموافقت 32استثنائات محدود ماده 

( عدم تبعیض 1)22. ماده کندمیتریپس از چنین تفسیری حمایت ن نامهموافقت

لذا  نماید،میح ممنوع را بدون توضیح این اصطال« حق اختراع»مندی از در بهره

صراحتاً به عنوان استثنائاتی به حقوق انحصاری اعطاشده به  32استثنائات ماده 

« عدم تبعیض»ای از معافیت از اصل بوده و شامل هیچ نشانه 22وسیله ماده 

 ( نبوده است.1)22مندرج در ماده 

نسبت به مجوزهای « عدم تبعیض»پنل همچنین مقرر کرد که اعمال اصل 

لذا  نماید،میرا تقویت  32، اعمال آن نسبت به ماده 31اجباری مندرج در ماده 
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این اصل به دلیل ماهیت اختیاری مقررات  کهایناین نهاد استدالل کانادا مبنی بر 

بر این ماده  32بر این ماده قابل است، اما به دلیل ماهیت اجباری ماده  31ماده 

مقرر داشت که هر دو ماده استثنائاتی را نسبت قابلیت اعمال ندارد را نپذیرفت و 

 . به عالوه، پنل با این منطقِ نمایندمیبه حق اختراع تحت شرایط اجباری اعمال 

بودن به اعمال تبعیض علیه حق اختراعات خاصی مطابقت تفسیری کانادا که قادر

اید، نمباشد( را تضمین می« محدود»)که استثنائات باید  32آن با الزامات ماده 

تواند با اختصاص یافتن آن نمی 32موافقت نکرد و مقرر داشت که استثنای ماده 

باید زمانی که نسبت  تأثیر هر استثنا به رشته خاصی از فناوری محدود شود، زیرا

نهایتاً پنل به این نتیجه  شود.« محدود»شود، به هر کدام از فناوری اعمال می

نسبت به استثنائات محدود  (1)22ماده  رسید که قاعده عدم تبعیض مندرج در

 نیز قابل اعمال است. 32ماده 

( نسبت به 1( )2) 55بودن بخش آمیزتبعیضیا عدم  آمیزتبعیض ـ2

 محصوالت دارویی

بسیار  «32تبعیض»که معنای کلمه  داردمیدر این رابطه پنل ابتدا مقرر 

ین اصطالح به معنای است. در واقع، ا« رفتار متفاوت»گسترده بوده و فراتر از 

که  داردمیاست. پنل مقرر « آور متفاوتقابل توجیه رفتارهای زیان اعمال غیر»

تبعیضی است که از  «33تبعیض قانونی»تبعیض به دو صورت قانونی و عملی است. 

که رفتارها به ظاهر است تبعیضی  «31تبعیض عملی. »شودمیرفتار متفاوت ایجاد 

 .شودمیمتفاوت  بارزیانثرات اما منجر به ا ،یکسان است

نباید بیش از آنچه که مفهوم آن « تبعیض»که کلمه  نمایدمیپنل تصریح 

د منجر به ادعای دو گونه و این خو (گزارش پنل 2111بند )تفسیر شود  ،رساندمی

. تبعیض عملی بدین صورت که اثر شودمیتبعیض در رابطه با موضوع مورد بحث 
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ی دارویی است و هاه( تنها نسبت به فراورد2( )2) 55و  (1( )2) 55واقعی بخش 

که این عمل  دهدمینشان  C-91تبعیض قانونی بدین صورت که تدوین قانون 

 ی دارویی بوده است.هاهنسبت به فراورد

که اثر این مقررات به  داردمی اعالمو  کندمیکانادا در پاسخ هر دو ادعا را رد 

این استثنائات نسبت به تمام محصوالتی نیست و  هیچ صورتی محدود به داروها

نظر خود در رابطه ند قابل اعمال است. پنل در اظهارکه به مجوز بازاریابی نیاز دار

که جامعه اروپا شواهدی را ارائه نکرده است که  داردمیبا تبعیض عملی مقرر 

پنل  لذا ،شودمیدارویی محدود  یهاهفراورد( تنها نسبت به 1) (2) 55بخش 

مجبور به پذیرش این تضمین کانادا شد که این قانون نسبت به هر محصولی که 

قابل اعمال است. در رابطه با تبعیض قانونی  ،نیاز به مجوز بازاریابی داشته باشد

که جامعه اروپا بدون ارائه توضیحی در رابطه با تبعیض  داردمینیز پنل مقرر 

. بنابراین پنل شواهد و مدارک در کندمیئه نقانونی مدارکی را برای توجیه آن ارا

در  یافت.کننده ناست را قانع آمیزتبعیض( 1( )2) 55بخش  کهاینرابطه با 

تنها به محصوالت ( 1( )2) 55قلمرو قانونی بخش پنل دریافت که  ،مجموع

آن نیز محدود به محصوالت دارویی  بارزیانلذا اثرات  ،شودمیدارویی محدود ن

 نامهموافقت (1)22( با تعهدات کانادا طبق ماده 1( )2) 55س بخش پ ،نیست

تفسیر دقیقی از واژه  مسألهکه در این  دهدمیشواهد نشان  زیرا ،تریپس نیست

گزارش  ،هیأت حل اختالف 2222نهایتاً در آوریل  لذا ،نشده استارائه « تبعیض»

ی را پذیرفت و اجرای آن داروی یهاهفراوردپنل در رابطه با حمایت از حق اختراع 

 نامه حل اختالف صورت گرفت.تفاهماز  21طبق ماده 
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 گیرینتیجه

حمایت قوی از حقوق مالکیت فکری ممکن است پیامدهای جدی در حوزه 

داروها به واسطه داشتن حقوق بشر به ویژه حق دسترسی به داروها ایجاد نماید. 

و نقش اقتصادی از سوی از یکسو عمومی نقش اساسی در بهداشت و سالمت 

. همین امر نددر میان دیگر موضوعات حق اختراع از جایگاه مهمی برخورداردیگر 

یی جدی هاچالشباعث شده است که در رابطه با حق اختراع محصوالت دارویی 

رغم عالوه بر این، علییافته و در حال توسعه ایجاد شود. میان کشورهای توسعه

تی صرف از حقوق مالکانه مخترع پذیرفته نیست و حق امروزه نگرش حمای کهاین

 برداری دیگران،اختراع، حق انحصاری برای ممانعت از اقدام دیگران است و نه بهره

صرفاً  ،ی حقوق بشریهاهتریپس صرف نظر از دغدغ نامهموافقتکنندگان تدوین

رف دیگر اند و از طیافته داشتهنگرش اقتصادی مبنی بر منافع کشورهای توسعه

مقرر در این سند نیز برای تحقق حقوق بشر به طور ها و استثنائات محدودیت

حق برخورداری از  کهاینتوجه به با  ،با این وجودکامل و مناسب کافی نیست. 

 چسالمت و حمایت از اثر فکری هر دو حقوق اساسی و اولیه بشر است، نباید هی

بلکه باید تالش شود بین این دو  ،برودکدام از این دو حق به نفع دیگری از بین 

عدم اعطای حقوق  کهاینهایی مبنی بر لذا به رغم استدالل ،تعامل برقرار شود

 حداقل استانداردهایموجب تضمین برخورداری افراد از داروها  زمینهانحصاری در 

هایی نیز مبنی بر حمایت در مقابل استدالل ،شودمیمربوط به دسترسی به داروها 

محصوالت دارویی به منظور ایجاد بستر مناسب برای  زمینهز حق اختراع در ا

بیش از حذف حق انحصاری موجب که  ی خودهاهافشای اطالعات و دانش و یافت

 اهد شد، نیز مطرح است.توسعه سالمت اجتماعی خو
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دارویی نیز به نظر  یهاهفراوردپیرامون قضیه حق اختراع کانادا با در رابطه 

به ویژه معنای عبارت هیأت حل اختالف در تفسیر خود در بیشتر مباحث  رسدمی

از نظر دارنده حق اختراع تفسیر کرده است  ،را نامهموافقت 32در ماده « محدود»

 نامهموافقتلذا در تفسیر تمامی مواد  ،و این خالف موضوع و هدف نویسنده است

 بنابراینلحاظ شود.  نامهفقتموااین  2ر ماده دتریپس باید موضوع و هدف مندرج 

تر از تصمیم حاضر عمل نماید رود در آینده هیأت حل اختالف منعطفانتظار می

 تریپس باشد. نامهموافقتتا منطبق با هدف و موضوع 



 4931نامه حقوق مالکیت فکری ویژه                    پزشكيحقوق  / فصلنامه 111 

رد
منف

ش 
هو

م
 

 

                                                            

 هانوشتپی

1. Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, 

Marrakesh, 15 Apr 1994. 

 2222خود در سال  2شماره نامه ارتقا و حمایت از حقوق بشر در قطع در همین رابطه کمیته فرعی. 2

تریپس و  نامهموافقتهایی جدی میان حقوق مالکیت فکری مندرج در چالش»خود اعالم داشت که 

 «.حقوق بشر وجود دارد

3. Patent 

جانبه اری و یا چندهای اجبنامهموافقتتریپس از میان دیگر  نامهموافقت. قابل ذکر است که عالوه بر 1

نامه موانع موافقت(، 22های عمومی تعرفه تجارت )گات( )ماده نامهموافقتسازمان جهانی تجارت فقط 

اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی )روح حاکم  نامهموافقت(، 2( ماده 2راه تجارت )مقدمه، بند )فنی فرا

عمومی تجارت خدمات )ماده  نامهموافقتحمایت از بهداشت و سالمت عمومی است(،  نامهموافقتبر 

 The World Tradeاند. )له بهداشت عمومی و دارو اشاره کردهأ( به طور مستقیم به مس11

Organization in Brief. Geneva: W.T.O Publications, 2008) 

ی برای توسعه اکند که حق اختراع برای داروها به عنوان انگیزهکید میأرغم آنکه تاین اعالمیه علی. 5

 ماند.اما از تأثیر این امر بر قیمت داروها نیز غافل نمی ،داروهای جدید است

6. Public Health 

7. Transfer of Technology 

8. Traditional Knowledge 

9. The Right To Health 

ق بشر، حقوق مالکیت فکری و حقو ش.(. 1315) .حبیبی مجنده، محمد :. برای مطالعه بیشتر ر.ک.12

 . تهران: انتشارات دانشگاه مفید.هاها و تعارضتعامل

11. WTO Analytical Index 

 که است آن از حاکی تریپس نامهموافقت مفاد با انطباق به مذکور اقدامات ساختنمشروط اینجا در. 12

 این باقانط و ورزند مبادرت الزم اقدامات اتخاذ به زمانی چه که دهند تشخیص توانندمی اعضا خود

 عدم دیگری عضو کهاین مگر ،شودمی گرفته فرض اول وهله در تریپس نامهموافقت مفاد با اقدامات

 .کند اثبات را اقدامات این انطباق

 سال پنج تا مهلت این که سال پنج توسعه: حال در کشورهای سال/ یک یافته:توسعه کشورهای .13

 هایاست/ نظام تمدید قابل فرآیندها نه و حصوالتم مورد در اختراع حق از حمایت مورد در دیگر
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 رو به رو مشکالتی با خود فکری مالکیت قانون اصالح در که صورتی در سال پنج گذار: حال در اقتصادی

 سال. یازده یافتگی: توسعه درجه ترینکم دارای کشورهای باشند/

11 .Generic Drugs, Short: Generics :شود که تحت نام اطالق می داروهای عام، به داروهایی

مانند استامینوفن. داروهای عام در دوز دارویی،  ،شوداش و نه شرکت سازنده آن عرضه میشیمیایی

 باشند.ثیر دارو، کیفیت و خصایص رفتاری دارو و همچنین موارد مصرف یکسان میأقدرت ت

 2ماده  1نشور ملل متحد و بند م 55و ماده  1ماده  3این مسأله از لحن برخی از مواد مانند بند . 15

 میثاق قابل برداشت است.

تواند اعمال حق هیچ کس نمی» :گویدقانون اساسی نیز در بیان این مصداق چنین می 12اصل . 16

 «.خویش را وسیله اضرار غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد

خالصه  HIVروهای ضد البته مشکل دسترسی به داروها در کشورهای در حال توسعه به دا. 12

باشد. برای مثال بسیاری از های کشنده نیز میها برای دیگر بیماریشود و شامل داروها و واکسننمی

ن گردنه رحم اهای جدید برای درمان سرطزنان در کشورهای در حال توسعه از دسترسی به واکسن

 ها دارند.ه این واکسنیافته دسترسی آسانی باند در حالی که زنان کشورهای توسعهمحروم

 (c( )2) 12ماده . 18

 (d) (2) 12ماده . 11

 زیر، حق ثبت برای هر 3و  2رعایت مقررات بندهای  : باتریس: موضوع ثبت نامهموافقت 22ماده . 22

که های فناوری وجود دارد، مشروط بر اینها، در تمام رشتهگونه اختراعی، اعم از محصوالت یا فرآیند

، 65ماده  1با رعایت بند . تازه و متضمن گامی ابداعی بوده و دارای کاربرد صنعتی باشنداین اختراعات 

این ماده، ثبت و برخورداری از حق ثبت بدون تبعیض از لحاظ محل اختراع،  3و بند  22ماده  8بند 

عضا ا ـ1؛ اند. وجود خواهد داشتاند یا در محل تولید شدهکه محصوالت وارد شدهرشته فناوری و این

ها در توانند از اختراعات قابل ثبت، اختراعاتی را مستثنی سازند که ممانعت از استفاده تجاری از آنمی

قلمرویشان برای حفظ نظم عمومی یا اخالق، از جمله حفظ حیات یا بهداشت انسان، حیوان یا گیاه یا 

که چنین استثنائی صرفاً به برای اجتناب از لطمه جدی به محیط زیست ضرورت دارد، مشروط بر این

توانند درمورد اعضا همچنین می ـ2؛ ای را منع کرده استخاطر این نباشد که قانونشان چنین استفاده

مداوای  های تشخیص، درمان و جراحی برایروش : ـبودن اختراعات استثنائات زیر را قائل شوندقابل ثبت

و فرآیندهای اساسی بیولوژیک برای تولید  هاارگانیسم و حیوانات غیر میکروگیاهان ؛ ـ انسان یا حیوان

لبته اعضا برای حمایت از ، اگیاهان یا حیوانات غیر از فرآوردهای غیر بیولوژیک و میکروبیولوژیک

ها ترتیباتی های گیاهی از طریق ثبت اختراع یا به وسیله یک نظام اختصاصی مؤثر یا ترکیبی از آنگونه
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نامه سازمان جهانی شدن موافقتاالجراد این شق چهار سال پس از تاریخ الزممقررخواهند داشت. مفا

 .تجارت مورد بررسی مجدد قرار خواهد گرفت

 DS114/1گزارش پنل به شماره . 21

22 .Third Parties : ،ات و یا مؤسسمنظوراز اشخاص ثالث در قانون کانادا؛ جامعه به طور کلی، افراد

ین اشخاص باشد و اوالت و رقبای تولیدکنندگان چنین محصوالتی میکننده این محصنهادهای مصرف

های عمومی و های بهداشتی کانادا و بخشثالث در زمینه داروها شامل افرادی که از سیستم مراقبت

نامه موافقت 32تأملی بر ماده ش.(.  1311) حمید. عزیزی مرادپور، .:کباشد. ر.خصوصی مربوطه می

ز رویه قضایی سازمان جهانی تجارت. فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی. سال اول، هایی اتریپس و درس

 .135 شماره اول، ص

23. Dispute Settlement Body 

 .( قانون ثبت اختراع کانادا1( )2) 55. بخش 21

25. Regulatory Review Exception 

 .( قانون ثبت اختراع کانادا2) (2) 55بخش . 26

27. Stockpiling Exception 

28. Principle of Effectiveness 

29. Limited 

30. Bolar Exemption 

( قانون غذا، دارو و محصوالت آرایشی اصالح Thalidomideپس از فاجعه دارویی تالیدوماید ). 31

گردید و شرط بررسی دارو از لحاظ عوارض جانبی اضافه شد. بدین شکل که شرط صدور دارو به بازار 

اما به جهت حفظ انگیزه و رغبت  ،ن از لحاظ عوارض جانبی آن بودبرای بررسی آزمایشگاهی آ

 در خصوص داروهای عام رو الت دارویی این شرط با یک استثناهای عمده فعال در حوزه محصوشرکت

نمود و ها میها سود سرشاری را نصیب سازندگان آنبه رو گردید. از آنجایی که داروهای عام و تولید آن

در این صورت داروهایی  ،نمودبه رو می صالحیه جدید روند بازگشت سود را با تأخیر روکه انظر به این

یافت، مجوزی برای که صرف ارائه تقاضا مبتنی و مشروط بر یک اثر علمی و یا پزشکی انتشار می

 شد.بازاریابی محصول محسوب می

32. Discrimination 

33. De Jure Discrimination 

34. De Facto Discrimination 
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Conflict of Pharmaceutical Patents and Protection of Human Rights; 

Legal Interpretation of Article 27 of TRIPS Agreement 

Mahvash Monfared 

Abstract 
Today, pharmaceutical patents constitute an important part of industrial 

production and investment corporations have shown interest in this issue 

which is willing to protect these patents for assurance of investment in this 

area. While progress in this field has human interests, but the unconditional 

protection of such patents is in conflict with the right to health as one of the 

fundamental human rights. Therefore, in recent years, drug patents and their 

impact on the realization of human rights have become one of the 

challenging issues of intellectual property rights among developing 

countries. On the one hand, the developed countries want to expand the 

protection to pharmaceutical patent and on the other hand, developing 

countries believe that the powerful protection of pharmaceutical patent has 

have a negative impact on patients' access to medicines. Therefore, it is 

necessary to discuss this issue from the perspective of international law. 

Following this issue, this article tries by examining and legal interpretation, 

specifically by interpretation of Article 27 of the TRIPS Agreement in the 

WTO jurisprudence, to review and explain the conflict between 

pharmaceutical patent rights and human rights. 
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