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מבוא.א

כלליתסקירה-הבינלאומיבמשפטהרוחניהקנייןדיני.ב
הרוחניהקנייןבהגנתסותריםבינלאומייםאינטרסים.ג
טריפסהסכםשללאימוצוהרקע.ד

טריפסהסכם.ה
בתרופותפטנטיםעלהגנהסביבהמחלוקת.ו
ומסקנותסיכום.ז

'מבוא.א

משפטיתלהסדרהעודמצטמצמתאינההשונותצורותיועלרוחניקנייןעלהגנה
חשובתפקידהפומביהבינלאומילמשפטישהאחרונותכשנים.לאומיותבמסגרות
תחוםשלבינלאומיתבהסדרההצורך.השוניםהרוחניהקנייןנושאיבהסדרת

מדינותביןהמסחרקשרישלהגדלההיקףרקעעלבעיקרהתעוררזהמשפטי
זכויותגםאלאמדינותביןגבולותחוציםגשמייםטוביןרקלאשבמסגרתם,העולס

טריטוריאליותזכויותביסודןהןהרוחניהקנייןזכויות.אליהםהנלוותרוחניבקניין
הצורךהתעוררהמודרניתהבינלאומיתשבמציאותאלא,מסוימתבמדינההמיושמות

ככלרבותבמדינותשלהםהרוחניהקנייןזכויותעללשמורהזכויותלבעלילאפשר
בסוףכבראומצוהרוחניהקנייןבתחוםהראשונותהבינלאומיותהאמנות.שניתן
19-ההמאהמסוףהחלשגובשורוחניקנייןבנושאהאמנותאולם.19-ההמאה

.כירושליםהעבריתהאוניברסיטה,למשפטיםהפקולטה,השלישיהתוארתלמיד' ארגוןבמסגרתרוחניקנייןעלהגנה"נועם'ג:קודםמאמרעלבחלקומבוססזהמאמר1

שלהמקבילהייבואסוגיית-ישראל-מדינתעלוהשפעתוTRIPsהסכם:העולמיהסחר
רייך'א)ופוליטיקהכלכלה,משפט:וישראלהעולמיהסחרארגון"בפטנטמוגנותתרופות
.(בדפוס)(2004,עורך
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עללהקלשנועדופרוצדורלייםבהסדריםבעיקרהתמקדו20-ההמאהובמהלך

.שלהםהמקורלמדינותמחבןגםזכויותיהםעללשמוררוחניבקנייןהזכויותבעלי
מהותייםסטנדרטיםהפנימיבדיןלקבועמדינותחייבושלאכמעטאלהאמנות
:להלן)TRIPs2הסכםשלאימוצועםחלזהבענייןמהפך.רוחניקנייןעללהגנה

ארגוןמהסכמיאחדהנוטריפסהסכם.1995בשנתלתוקפושנכנס("טריפסהסכם"
טריפסהסכם.(מרקשהסכם)זהארגוןהמייסדלהסכםהנספחיםהעולמיהסחר
המהותייםהרוחניהקנייןדינישל,חלקיתולו,הרמוניזציהליצירתשאיפהמבטא
במדינותולאכפןזכויותיהםעללשמוריוכלורוחניבקנייןהזכויותבעלישבובאופן
הסחרבארגוןהחברותהמדינותאתטריפסהסכםמחייב,לראשונה.שניתןככלרבות

קנייןעלהגנהשלמינימלייםלסטנדרטיםשלהןהפנימיהדיןאתלהתאיםהעולמי
,התפרשותםהיקף,אלהדיניםשלתוכנם,שנראהכפיאולם.בהסכםהקבועים,רוחני

טרםבינלאומיתלמחלוקתנושאהיוו,לקיומםההצדקהעצםאףמעטהלאובמידה
הסכםשלאימוצולאחרגםבעינןנותרואלהממחלוקותחלק.ההסכםשלגיבושו
עלחשובמקוםנודעוולמחלוקת.רביםקשייםמעוררשיישומומאחר,טריפס

ביותרהחריפההמחלוקת.האחרונותבשניםהבינלאומיתהקהילהשלהיוםסדר
המכונותהמדינותקבוצתכיןהיאהבינלאומיבמישוררוחניקנייןעלההגנהכנושא

,מדינותשליותרגדולהקבוצהלבין"מתועשותמדינות"או"מפותחותמדינות"
,זומחלוקתלהציגמבקשיםאנוזהבמאמר.3"מתפתחותמדינות"לכנותןשנהוג
.הבינלאומייםהרוחניהקנייןדיניעיצובעלהשפעתהאתולנתחמקורותיהעללעמוד
והשפעתהבתרופותפטנטהגנתמתן-זומחלוקתשלאחדמרכזיבהיבטנתמקד

.מתפתחותמדינותעל

כלליתסקירה-הבינלאומיבמשפטהרוחניהקנייןדיני.ב

במדינותהתפתחוהרוחניהקנייןדיניהלאומיבמישורכי,לצייןישלדיוננוכרקע
לפחות,אלהדינים,ככלל.בהןששררההטכנולוגיתהקדמהלמידתבהתאםשונות

שלהאחרוניםבעשורים.יחסיתחדשהתופעההנם,לנוהמוכרתהמודרניתבצורתם
והתקשורתהמידעהעברתואמצעיהמסחרקשריהתגברותרקעעל,20-ההמאה
קנייןדיניהיוכברשבהן,המפותחותהמדינותבקרבהקולותרבו,המדינותבין

למדינותהשונותצורותיועלהרוחניהקנייןעלההגנהאתלהרחיב,מפותחיםרוחני
קנייןעלהגנהשעניינובינלאומימשפטקייםהיהכברעתבאותה.שניתןככלרבות

.הגלובליזציהלעידןלהתאיםכדידיבוהיהלא,להלןשיוסברכפיאולם,רוחני

2Intellectual Property Rights, Marrakesh,0Trade-Related AspectsמסAgreement

1Agreement[,133.[.4ן(1994) Establishing the World Trade Organization, Annex

או"טריפסהסכם":להלן)81
"

Trips '

Agreement"

(.
את,דיוננולצורך,נאפייןבהמשך.אלהמדינותלקבוצותומוסכמתמדויקתהגדרהאין3

.ל"הנהמדינותקבוצות
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והתגברותהטכנולוגיתההתקדמותרקעעל,19-ההמאהשל80-הבשנות

הראשונותהבינלאומיותהאמנותשתיגובשו,מתועשותמדינותביןהמסחרקשרי
,18834משנתהתעשייתיהקנייןהגנתבדברפריזאמנת:רוחניקנייןעללהגנה

קובעתאינהפריואמנתאולם.5וספרותיותאמנותיותיצירותעללהגנהברןואמנת
,התעשייתיהקנייןעללהגןהחברותהמדינותאתהמחייביםמהותייםסטנדרטים

-למשל,רמתהאתלהגדירמבלי)כזוהגנהלקייםהבסיסיותהדרישותלמעט
קנייןעלהגנהשירותיהנותניםמשרדיםלהקים,(פטנטשמעניקההגנהמשךאת

הפטנטיםפרטיאתסדירבאופןולפרסםלציבורפתוחמרשםלקיים,תעשייתי
במישורהואפריזאמנתשלעיסוקהעיקר.שנרשמו6המסחרוסימנישהוענקו

המדינותביןהפעולהשיתוףעללהקלשנועדוכלליםאימוץבאמצעות,הפרוצדורלי
זובאמנההמעוגןחשובעיקרון.רוחני7קנייןעלההגנהבתחוםבאמנההחברות

לאמנתצדשהןמהמדינותאחתכלשלאזרחשלפיו,8"הלאומיהטיפול"עקרוןהוא
מאותהאחרתאיגודמדינתבכלליהנותזכאי("האיגודמדינות"המכונות)פריז
.מדינהאותהאזרחילהןשזכאיםהפרהנגדסעדיםומאותםל"הנהזכויותעלהגנה

.הפרוצדורליבמישורהואאףברןאמנתשלחשיבותהעיקר,פריזלאמנתבדומה
,יוצריםזכויותעללהגןהחברותהמדינותאתמחייבתברןאמנת,המהותיבמישור

סייגיםלקבועלמדינותאפשרותמתןתוך,למדירחבבאופןבאמנהשמוגדרותכפי
,שהיאהיוצריםזכותעלמינימליתהגנהתקופתנקבעה,כןכמו.9מסוימיםבעניינים
ברןבאמנתגם,פריזלאמנתבדומה.היוצר10מותלאחרשנהחמישים,ככלל
המשטרשלהפינהאבנינותרווברןפריזאמנות.ןי"הלאומיהטיפול"עקרוןנקבע

תוקנוהאמנותשתי.20-ההמאהרובבמהלךרוחניקנייןעללהגנההבינלאומי

אמנת":להלן)405'ע,10'מס,312א"כ,1883התעשיתיהקניןהגנתכדברפאריסאמנת4
אימוצהמאז.ישראלובהן,לאמנהצדדיםהןמדינות2005,169לספטמברנכון.("פריז

באמנתהוגדר"תעשייתיקניין".1979כשנת,שכהןהאחרונה-פעמיםשכעהאמנהתוקנה
ציוני,מסחרייםשמות,שירות-סימני,מסחר-סימני,מדגמים,פטנטיםככולל,רחבבאופןפריז
לאמנת(3)1'ס;פריזלאמנת(2)1'סראו.הוגנתבלתיתחרותומניעתמקורכינוייאומוצא
.406'בע,פריז

אמנת":להלן)581'ע,21'מס737א"כ,1886ואמנותיותספרותיותיצירותלהגנתברןאמנת5
תוקנהאימוצהמאז.ישראלובהן,לאמנהצדדיםהןמדינות2005,159לספטמברנכון.("ברן

.1979בשנת,שבהןהאחרונה-פעמיםשמונההאמנה
.422'בע,פריזלאמנת12'ס6
האיגודמארצותבאחתכהלכהשהגישמי"שלפיוהעדיפותעקרוןקביעתבאמצעות,למשל7

,ייהנו,תחתיושבאמיאו,מסחרלסימןאותעשייתילמדגם,תועלתלדגם,לפטנטבקשה
.407'בע,פריזלאמנת4'ס."קדימהמדין,הארצותבשארבקשההגשתלצורכי

.407'בע,פריזלאמנת2'ס8
המדינותעלחובהומטיל"ואמנותיותספרותיותיצירות"מגדיר582'בע,ברןלאמנת2'ס9

כלכליתזכותהןככוללתהיוצרזכותאתמגדירההאמנה;בחקיקההיוצריםזכויותעללהגן
.(588-589'בע,ברןלאמנת6'בס,למשל,כך)מוסריתזכותוהן

.590'בע,ברןלאמנת7'ס10
.585,587'בע,ברןלאמנת5-ו3'ס11
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שבאוהרוחניהקנייןבדינילשינויים,הטכנולוגיותלהתפתחויותבהתאםלעתמעת
.החברותהמדינותשלהמשתניםולצרכיםבעקבותיהם
-רוחניקנייןעללהגנההבינלאומיהארגוןרשמיבאופןהוקם1970בשנת

tWorld Intellechlal Property Organizationובקיצור-WIPO12.חסותתחת

~
nPoהתאמהתוך,הרוחניהקנייןעלההגנהאתשהעמיקונוספותאמנותנכרתו

ארגוןמסוכנויותאחדהואי,קן()1974משנת.המשתנה13המודרניתלמציאות
לאמנתצדדיםלהיותחייבותעי]ע()בארגוןהחברותהמדינות.המאוחדותהאומות

משמעותייםתנאיםאחרלמלאנדרשותאינןלכךפרטאולם,ברןלאמנתאופריז
חברות,2005לספטמברנכון.נוספות14רוחניקנייןלאמנותצדלהיותאואחרים

קנייןעללהגנהאמנותושלושעשריםעלאחראיקדעי().מדינותwo182-ב
רוחניקנייןעלההגנהאתלקדם"ותפקידו,וברןפריזאמנותלרבות,רוחני
תוך,המתאימיםובמקרים,מדינותביןפעולהשיתוףבאמצעותהעולםברחבי
האמנות.(.נ.ג-שליהתרגום)15"אחריםבינלאומייםארגוניםעםפעולהשיתוף
בדומהאולם.הרוחניהקנייןנושאיבמגווןמטפלותWIPOארגוןאחראישעליהן
ביןהפעולהשיתוףבעידודהואאלהאמנותשלייעודןעיקר,וברןפריזלאמנות
עלוההגנההרישוםהליכיעללהקלהפרוצדורלייםמנגנוניםוביצירתהמדינות
המסורענייןרבהבמידהנותרהמהותיהדין.החברותבמדינותרוחניקנייןזכויות
לפעריםגרםזהמצבוכאמור,החברותהמדינותמןאחתכלשלהדעתלשיקול
זכויותבאכיפתולקשייםשונותבמדינותשהוחלוהרוחניהקנייןבדיניניכרים
חיסרון.גדוליםבינלאומיסחרוהיקפיגלובליזציהשלבמציאותהרוחניהקניין
.וולונטריתאליהןההצטרפותהיותהואWIPOארגוןשבחסותבאמנותנוסף

!Convention-הארגוןאתייסדהאשרהאמנה12

Establishing

the World Intellectua] Property

Organization,הארגוניתהתשתית.מאיןישהארגוןאתיצרהלא,1970-בלתוקףנכנסהאשר
Theונקרא,("איגוד"ה)כרןואמנתפריזאמנתכסיסעלשפעלהארגוןכצורתקיימתהייתה

United International Bureaux for the Protection of Intellectual Property(נודעזהארגון
שינוייםנערכוWIPOאתשייסדההאמנהמכוח.)BIRPI-בצרפתיתשלוהתיבותבראשי
W-לשונההארגוןשלושמו,BIRPI-בואדמיניסטרטיבייםמבניים

~

PO.
Cop(:2002בשנתלתוקףשנכנסואמנותשתילצייןניתןכדוגמה13

~

ight Treaty eKT0שעו

(1997)65.I .L.M36,[1996,20.Deca4dopted

" Geneve[,ו-Performances and()שיו
(1997)76I.L.M36.[1996,20.Geneva, Dec1%adopted[(זעקתן),Phonograms Treaty

.האינטרנטלעידןהמותאמים,יוצריםזכויותעלבינלאומיתהגנהשלמעודכניםכלליםהקובעות
שהןמבלירוחניקנייןנושאיעלבדיוניםלהשתתףיכולותשמדינותהיאהדברמשמעות14

האגלהסכםצדאינה,למשל,הברית-ארצות.אלהדיוניםבעקבותשיתקבלולאמנותמחויבות
Hague(מדגמיםשלבינלאומילרישום Agreement Concerning the International Deposit

Industrial Designs01),הדניםהמומחיםלמפגשימשלחתסדירבאופןשולחתהיאאולם
18M:ראו)לאמנהבשינויים .L . Cheek '"Yhe Limits of

Infonnal

Regulatory Cooperation

.Geo33"Review of the Global Intellectual Property Regime)ע:Affairs1181101181!10"1

297,277(2001).Rev.]1'111.Wash(.
15.84,1967,14Convention Establishing the World Intellectual Property Organization, July

.16,3.[.4ן.784,782
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שבתחומן,רבותמתפתחותמדינות,אלהלאמנותלהצטרףממשיתמריץבהיעדר

נמנעומפותחותממדינותמוצריםהעתקתעלשהתבססהמשגשגתתעשייהפעלה

בחסותשנכרתובאמנותנוסףבולטחיסרון.ר,ק1()שבחסותלאמנותמלהצטרף
WIPOסכסוכיםיישובמנגנוןשלוהיעדרואכיפהסמכויותשלהיעדרןהוא

המפותחותהמדינותשלתביעתןאחרלמלאבאטריפסהסכם.ומחייב16פורמלי
טרם.אלהלפגמיםמענהשתספק,רוחניקנייןעללהגנהבינלאומיתמערכתליצור

ברקעשעמדההבינלאומיתהאינטרסיםתמונתאתנבחן,עצמוטריפסבהסכםנדון
.אימוצו

הרוחניהקנייןבהגנתסותריםבינלאומייםאינטרסים.ג

קבוצתהנההראשונההקבוצה:מדינותשלקבוצותשלושביןנבחיןדיוננולצורכי

זוקבוצהשל"הקשהגרעין"ב."המתועשותהמדינות"או"המפותחותהמדינות"
מדינותשלהןהאחרותהקבוצותשתי.17אירופהמערבומדינותהברית-ארצותנכללות
,זוקבוצהבתוךהמדינותביןשהפעריםאף,18"מתפתחותמדינות"כלהגדירןשניתן

מדינותשלאחתקבוצה.רביםהם,וההברהיתהכלכליתהתפתחותןמידתמבחינת
להעתיקבעיקרלהןהמאפשרותטכנולוגיותיכולותבעלותמדינותכוללתמתפתחות
עצמאיתפעילותבהזמתקיימתלאאך,המפותחותבמדינותשמקורםשוניםמוצרים

.הבינלאומיבשוקמוניטיןבעלימותגיםיצירתושלופיתוחמחקרשלמשמעותית
ובאמריקהאסיהמזרח-בדרוםמדינותעםבעיקרהמזוהות,אלהמדינותלכנותנהוג

Newly-הלטינית Industialized Countries(ובקיצור-)ממדינותברבות.(וא
בעלתמינימליתהגנההעניקוהיותרולכל,מפותחיםהרוחניהקנייןדיניהיולאאלה

,כאלהבמדינותהתקיימהשהיאככל,הפטנטהגנת,למשל,כך)מוגבלתתחולה
היכולותרקעעל.(בהמשךנדוןשבונושא-תרופותעלכללבדרךהוחלהלא

בהאגהבינלאומיהדיןביתבפנייידונוסכסוכיםכינקבעברןובאמנתפריזבאמנתאמנם16
([3.].1]of Justice"טס)International(,מעשיתמשמעותכלחסרתנותרהזוהוראהאולם,

רואותאינןהןכיאלהלאמנותהצטרפותןעםלהודיעהזכותשמורהשלמדינותמאחר
,כןכמו.כךנהגורבותמדינות,ואכן.סכסוכיםליישובהנוגעיםבסעיפיםמחויבותעצמן
שהפסיקההמדינהשלכיכולתה,הבינלאומיהדיןביתכפנימובאסכסוךשכהםכמקריםאף

,14Cheek,:ראו.מסנקציהלהימנעוכךהרלוונטיתמהאמנהלפרושנגדהמופנית supra note

.אק.299
שוניםכלכלייםבסטנדרטיםלהיעזרשניתןאף,אלהמדינותלקבוצתמדויקתהגדרהאין17

ולפיתוחכלכליפעולהלשיתוףהארגוןכגון"יוקרתימועדון"עלנמניתמדינהבהיותאו

)Cdganization for Economic Cooperation and Development-לזהותושנהוג((ו.[.(.[ו
כחברותהתקבלו,פוליטיותמסיבותבעיקר,שכיוםלציץיש."המפותחותהמדינותארגון"כ

.מקסיקוכגון,כמפותחותמסורתיבאופןנחשבושלאמדינותגםזהבארגון
להגדירמדינותרשאידתהעולמיהסחרבארגון.מדויקתהגדרהאין"מתפתחותמדינות"לאף18

בכפוף,בהסכמיםמסוימותהוראותתחולתלצויך"מתפתחות"כאו"מפותחות"כעצמןאת
.עצמהאתהגדירהשבוהאופןעללערעראחרותמדינותשללאפשרות
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מוצריםבייצור"יחסייתרון"להןהמקנות,אלהבמדינותהקיימותהטכנולוגיות
הנושאיםמוצריםשלהעתקהבפעילותבהןלעסוקהפיתריגדול,זוליםמועתקים
מוגניםמוצריםהעתקתשלמתעשייההחל-מפותחותממדינותרוחניבקנייןזכויות
מסחרסימניהנושאיםמזויפיםצריכהמוצריבייצורוכלה(תרופותכגון)בפטנט
מוזיקליותיצירותעםדיסקיםשלהעתקהאומפותחותממדינותפירמותשלידועים

כלפי,בראשןהברית-וארצות,המפותחותהמדינותטענת.מחשבתכנותהעתקתאו
Free("חינםנהנות=בגדרהןכיאפואהייתהאו(-המדינות ffiders(מהשקעתם

הפגיעה.(המפותחותבמדינותצורותיועלרוחניבקנייןהזכויותבעלי)אחריםשל
wc-הבמדינותהענפהההעתקהפעילותבעקבותהמפותחותהמדינותבכלכלת
מועתקיםמוצרים.המדינותביןהגדליםהסחרהיקפינוכחבמיוחדחריפההייתה

הםששם,המפותחותלמדינותבקלותדרכםמוצאיםwc-הבמדינותשמקורם
,משמעותיבאופןגבוהשמחירם,המקורייםבמוצריםהוגנתבלתיתחרותמתחרים

שיוסברכפי.הרוחניהקנייןזכויותבעלילידיהמועבריםהתשלומיםעקבהיתרבין
הדרישהברקעשעמדההיאכאלהבמדינותשהתבצעהההעתקהפעילות,להלן
השלישיתהקבוצה.רוחניקנייןעללהגנהבינלאומיתסטנדרטיםמערכתלייסד
מתאימהטכנולוגיתתשתיתהנעדרות,במיוחדעניותמתפתחותמדינותכוללת
מוצריםשללייבואנזקקותאלהמדינות.העתקהשלמשמעותיתפעילותלביצוע

הבולטתהדרגמה)מתועשותממדינותרוחניקנייןזכויותעליהםהנושאיםחיוניים
שארגוןהמדינותעםזומדינותקבוצתלזהותנהוג.(בפטנטמוגנותתרופותהיאלכך
Least"~-כמגדירם"האו Developed Countries"(מדינות":להלןLDC

"

(

,כאמור.19'
שליכולתן,זאתעם.מתועשותממדינותבייבואמכרעתבמידהתלויותאלהמדינות
הזכויותבעליאתכראוישיתגמלבאופןמסוימיםמוצריםעבורלשלםאלהמדינות

ההתפתחותרמתרקעעל.ביותרמעטההיא,מוצריםלאותםהנלווההרוחניבקניין
דיניאלהבמדינותכללבדרךהתקיימולא,LDCבמדינותהנמוכההטכנולוגית

זכויותולבעלילממציאים,ליוצריםמזעריתהגנהרמתהעניקושהםאורוחניקניין
.מפותחותבמדינותלמקובלבהשוואה,אחרים

שבגיבושהקשהלאתגרהרקעהםהללוהמדינותקבוצותשלוששביןהפערים
שיאמרוויש,הרוחניהקנייןבתחוםאחידיםסטנדרטיםשלבינלאומיתמערכת
מערכתלגיבושהשאיפהלהיותבאשרהשאלהסימניאתשמעליםאלהגםשהם

הפעריםנוכחכי,לומרישהדיוןשלזהבשלב.ראויהשאיפהכזוסטנדרטים
לגיבושהשאיפהכיברי,לעילשהוצגוכפי,השונותהמדינותביןבאינטרסים

,אוניברסליתשאיפההייתהלארוחניקנייןעללהגנהגלובליתסטנדרטיםמערכת
המדינותעלהמפותחותהמדינותשהפעילוכבדמלחץבעיקרהנבעההיאאלא

המפותחותשהמדינותתוך,זאת.כזומערכתשללאימוצהלהסכיםהמתפתחות

2005,50לספטמברנכון,כוללתוהיא,ם"האוידיעלמוגדרתLDCמדינותשלהקטגוריה19

.אסיהביבשתוחלקןאפריקהביבשתרובן,מדינות
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לקייםהמתפתחותהמדינותשלובהיזקקותןהעדיףהכלכליבכוחןמשתמשות
הסכםשללאימוצושהובילולתהליכיםהרקעהיהזה,ואכן.מסחרקשריעמן

לתביעתןלגיטימיותיתרלהקנותמנתעלאולם.בהמשךשיתוארכפי,טריפס
מנתועל,המפותחותבמדינותכנהוגרוחניקנייןדינילאמץמתפתחותממדינות
התאמצו,חלשצדעלחזקצדשלגרידאכלכליכלחץתצטיירלאזושתביעה
המדינות.זובתביעתןלתמיכה"אוניברסליים"טיעוניםלגייסהמפותחותהמדינות

הקובעתבינלאומיתדיניםמערכתשלהלגיטימיותאתלחזקשאפוהמפותחות
אינהשתכליתהדיניםכמערכת,רוחניקנייןעלהגנהשלמחייביםסטנדרטים

המציאותומחויברצויכדיןאלא,בלבדהמפותחותהמדינותצורכיאתלספק
שימושנעשהזולגיטימיותביסוסלצורך.כולההבינלאומיתלקהילהבנוגע

,הכלליהתאורטיבמישורעניינוטיעוניםשלהאחדהסוג.סוגיםמשניבטיעונים

בדומה,"טבעיות"ו"אוניברסליות"טיבןמעצםהןהרוחניהקנייןזכויותולפיו
המפותחותהמדינותאתששימשוהטיעוניםשלהשניהסוג.גשמיבקנייןלזכויות

כלכלייםטיעוניםהם,רוחניקנייןעלהגנהשלגלובלימשטרלאימוץבתביעתן
עלרוחניקנייןעלהגנהשלמחמיריםסטנדרטיםאימוץ,שנטעןכפי.תועלתניים

האינטרסיםאתגםתואם,המפותחותבמדינותלנהוגבדומה,מתפתחותמדינותידי
כי,האחת.עיקריותהנמקותשתיעלנסמכהזוטענה.המתפתחותהמדינותשל

שיתקבלותשלומיםבעקבותהכנסותיהםאתיגדילויוצריםאושממציאיםהעובדה
השקעהיתרתעודד,רבותבמדינותמוגנותביצירותאובפטנטשימושיםעבור

,חדשנייםפיתוחיםשליותרגדולהלכמותיובילוהדבר,וביצירהבפיתוח,במחקר
הואהשניהנימוק.המתפתחותהמדינותלרבות-כולןהמדינותייהנושמהם

והעברותחויוהשקעותשליותרגבוהותמרמותליהנותיוכלומתפתחותשמדינות
וסודותתהליכים,שמוצריםכךעללהסתמךיוכלוזריםמשקיעיםאם,טכנולוגיה
.ראויהבצורהאלהבמדינותמוגניםמסחריים
האדםזכויותדיניעללהישעןהמבקש,הטיעוניםשלהראשוןלסוגבאשר

ביטוי.רוחניבקנייןלזכויותהתייחסותכולליםאלהדינים,אכן,הבינלאומיים
ובאמנה194820משנתהאדםזכויותבדברהאוניברסליתבהכרזהנמצאלכך

בהתייחסותמדובר,זאתעם.2!1966משנתותרבותיותחברתיות,כלכליותלזכויות

עללהגנה,שיהיוככלמינימליים,סטנדרטיםלגבשמחייבתשאינה,כלבדכללית

נמנותהרוחניהקנייןזכויות,מכךיתרה.הבינלאומיבמישוררוחניבקנייןהזכויות

,מחייבמשפטיתוקףחסרתההכרזה.1948האדםזכויותבדברעולםבאילכלההכרזה20
.המנהגיהבינלאומימהמשפטחלקלהיותהפכובההמעוגנותהזכויותכלאך,כשלעצמה

הכרוכיםוהחומרייםהמוסרייםהאינטרסיםלהגנתזכאיאדםכל"כיקובעלהכרזה(2)27'ס
0Universal,:ראו."רוחופרישהיאאמנותיתאוספרותית,מדעיתיצירהבכל Declaration

1948December10Human Rights of.
:להלן)205'ע,31א"כ,1966ותרבותיותחברתיות,כלכליותזכויותבדברבינלאומיתאמנה21

הכלוללזהדומהנוסחכולללאמנה(ה(1)15'ס.("כלכליותזכויותבדברבינלאומיתאמנה"
.האוניברסליתבהכרזה
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הזכויותשלהתפרשותןוהיקףגבולותיהן,מהותןמעצם.הכלכליותהזכויותעם
מכרעתבמידהנתונים(והפוליטיותהאזרחיותהזכויותממרביתלהבדיל)הכלכליות
.22בהןהשורריםהכלכלייםבתנאיםבהתחשב,מדינותשלהעצמאיתלקביעתן
נסמכיםשעליהםהנימוקיםשלנכונותםלמידתבאשרגםספקלעוררניתן

הנימוק.המפותחותהמדינותשלמצדןהנשמעיםהתועלתניים-הכלכלייםהטיעונים
נושאשהואאובפטנטהמוגןמקורימוצרכללשבדרךמכךמתעלסהראשון
והדבר,מוצראותושלמהחיקוייותריקריהיה,אחרותרוחניקנייןלזכויות
בסיסייםבמוצריםמדוברכאשר.מוצרלאותובביקושמשמעותיתלירידהיביא

מרחיקותלהיותיכולותהמוצרמחירעלייתשלההשלכות,מזוןכגון,וחיוניים
ענייניםמצבנוכח.קטלניותלהיותיכולותהתוצאות,בתרופותמדוברוכאשר,לכת

ההמצאותבכמותבעלייההמתבטאתהשוליתהתועלתאםספקכיהסבוריםיש,זה
העלותעלעולה,נוספיםלשווקיםפטנטהגנתלקבלהאפשרותמהרחבתכתוצאה

המוגניםהמוצריםבמחיריהעלייהבשלהצרכניםברווחתבירידההמתבטאת
אםספק,מכךכתוצאה.בעברפטנטהגנתהייתהלאשבהןבמדינותבפטנט
מבחינהאופטימליתלתוצאהתביאפטנטיםעלהגנהשלעולמיכללמשטריצירת

משיקולים,שיעילמדינותויש,(הקיימתהבינלאומיתכמציאותבהתחשב)כלכלית
שלהעושרהגדלתאםספק,כןכמו.23כזהמשטרלאמץלאלצןשלא,כלכליים

למדינותהפטנטהגנתבאמצעותלהםהניתןהמונופולהרחבתידיעלהממציאים
תביא,(ובפיתוחבמחקרנוספתהשקעהיתמרץאכןשהדברבהנחהאף)נוספות
הממציאיםפועליםשבהבמרינהשהשוקייתכן.כלכליתמבחינהיעילהלתוצאה

השקעהשלהאופטימליתלרמההגיעכבר(המפותחותמהמדינותאחת,כללבדרך)
זהאין.ובפיתוחכמהקרמדירבההשקעהשקיימתאףוייתכן,ובפיתוחכמחקר
,ובפיתוחבמחקריושקעשיתקבלנוסףדולראםתגדלהמצרפיתשהרווחהבטוח
.הקיימות24והטכנולוגיותההמצאותשלוביישוםבהטמעהלהשקיעושעדיףוייתכן
כיההנחהאתהמבססיםמשמעיים-חדאמפירייםנתוניםאין,השנילנימוקבאשר
במדינותמלהשקיעחיצונייםמשקיעיםמרתיערוחניקנייןעלחזקההגנההיעדר

עומדיםומגווניםרביםשיקולים.25כלכלניםביןבמחלוקתשנויוהנושא,מתפתחות

תשומתתוך,להחליטרשאיותמתפתחותארצות"כיהקובע(3)2'סובמיוחד,2'בס,שם22
שהוכרוהכלכליותלזכויותיערבוהןמידהבאיזו,הכלכליולמצבןהאדםלזכויותנאותהלב

."אזרחיהןשאינןאדםבנילגביזובאמנה
23"?Developing Countries41110A .V. Deardorff "Should Patent Protection Be Extended

.Arbor, R.Mא"ת)The Multilateral Trading System: Analysis and oprions for Change

435(1993,.Stern ed.גםוראו:Intellechlal Property Rights"0The British Commission

(2002"Integrating Intellectual Property ffights and Development Policy" (September

The":להלן)22-21 British Commission Report"(.(במערכתשמורעותק).
80",4ח082.,24

"
0,1)Howse The Regulation Of Inte~national Trade.11ןT~bilcock.7.4ן

310(1999.
25F.M. Abbott "The TRIPs;24-22.23,אקקReport supra note155108~1=0]The British
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בדברמחלוקתוקיימת,פלוניתבמדינהלהשקיעאםחוץמשקיעיהחלטתביסוד

.אלהשיקוליםעלאפקטיבייםרוחניקנייןדינישלקיומםהשפעתמידת
הגנהשלחזקגלובלימשטראימוץאםספקלפחותקייםכי,ולומרלסכםניתן

הקצרהזמןבטווח,הגלובליתברמההמצרפיהעושראתיגדילרוחניקנייןעל
קנייןעלחזקההגנהכיהמפותחותהמדינותטיעוניאתמקבליםאםאף.והבינוני
כזושתוצאהנראה,אלהבמדינותגםהעושראתתגדילהמתפתחותבמדינותרוחני

אימוץשלהמשמעות,והבינוניהקצרהזמןבטווח.רבזמןחלוףלאחררקתתקיים
,המתפתחותהמדינותמבחינת,היארוחניקנייןעלהגנהשלמחמיריםסטנדרטים

פעילותמרביתמתבצעתשבהן,המפותחותהמדינותאלמתחומןעושרשלהעברה
משטרלאמץהמפותחותהמדינותשאיפתאתאפואלראותיש.26והפיתוחהמחקר
האינטרסיםאתהתואמתלגיטימיתכשאיפה,רוחניקנייןעלהגנהשלגלובלי

המנסיםלטיעוניםבחשדנותלהתייחסישאך,אלהמדינותשלהמידייםהכלכליים
בטווחלפחות,הגלובליתהכלכליתלרווחהכזהמשטרשלתרומתועללהצביע

מתפתחותמדינותלחייבישמידהבאיזולשקוליש,למשל,כך.והבינוניהקצרהזמן
לאמץ,חדשנייםמוצריםשלופיתוחמחקרשלפעילותבהןמתקיימתשלאשכמעט

השגשוג.מפותחותבמדינותשקיימיםכפיפטנטיםדינישלמחמיריםסטנדרטים

,טמון(והבינוניהקצרהזמןבטווחלפחות)המתפתחותמהמדינותרבותשלהכלכלי
.המפותחותבמדינותשמקורןטכנולוגיותלהעתיקבאפשרותדווקא,כאמור

טריפסהסכםשללאימוצוהרקע.ד

מדינותביןהמסחרייםהקשריםהתגברותעם,20-ההמאהשלהאחרוניםבעשורים
בעיקר)המפותחותהמדינותנאלצו,בינלאומילסחרחסמיםשלההדרגתיוהביטול
גוברתתחרותעםלהתמודד,(האירופיהאיחודממדינותוכמההברית-ארצות
ייצורויכולותתעשייתיתתשתיתלפתחשהחלו,1א(מדינותמצדהייצואבתחום

לעברהופנתההמפותחותהמדינותשלהלבתשומת,זאתבעקבות.מרשימות
ידיעלשנטעןכפי)אשר,החדשותהמתחרותאצלשננקטתהפנימיתהמדיניות
.שלהן27המסחרייםבאינטרסיםהוגןבלתיבאופןפוגעת(המפותחותהמדינות
ההמצאתייםמהחידושיםהיתרונותמלואאתלמצותשאפוהמפותחותהמדינות
שבהםתחומים-והאלקטרוניקההתרופותתעשייתבתחומיבמיוחד,בהןשפותחו
שלבהעתקהראוהן.ויקריםרביםמשאביםהשקעתמצריכיםוהפיתוחהמחקר
במחקראוביצירהשעסקושהגורמיםמבלי)המתפתחותבמדינותאלהמוצרים

Medicines and the WTO Doha Ministerial Conference" Public Law10Agreement, Access

9(2001October(36.0א

.

dnd'

Legal

Theory Working Paper(במערכתשמורעותק).
,23Deardorff,אקק.26443-442 supra note.
Stalson:ראך,80-הבשנותהברית-בארצותזהבענייןשגובשהלעמדה27 Inteltectual.א

228(1987)TradeחלPreperry and u. s Competitiveness.
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שני.שלהןהכלכלייםבאינטרסיםקשהפגיעה(השקעתםעלמתוגמליםובפיתוח
ההגנההיקף-האחד:המפותחותהמדינותאצללדאגהמקורהיוועיקרייםנושאים
מבחינת)תרופותכגון,מסוימיםבמוצריםלפטנטיםמתפתחותמדינותשהעניקו

הברית-בארצותמאשריותרמצומצםהיה,(אחרותמבחינותאוההגנהמשך
מתפתחותבמדינותפטנטלהענקתהתהליכים,כןכמו.אירופהמדינותוברוב
במדינותהשוק,זאתבעקבות.משפטיתוודאותשקיפותבהיעדרהתאפיינורבות

ממוצריםשהועתקומקומייםמרצריםידיעלרביםבמקריםנשלטהמתפתחות
אצללדאגהמקורשהיווההשניהנושא.המפותחותבמדינותשיוצרומקוריים
מחשבתכנותשלומכירהייצורשלההיקףרחבתהתופעההוא,המפותחותהמדינות
וכן,המתפתחותבמדינותפירטיותווידאואודיוקלטותושלברישיוןשלאמועתקות

המקורייםהמוצריםשלזוליםלחיקוייםוהצמדתםידועיםמסחרסימנישלהעתקה
הפנימילשוקמחוץגםדרכםאתמצאוהמועתקיםהמוצרים.המפותחותמהמדינות

באופןהיקריםהמקורייםהמוצריםמולאלוהתחרו,מתפתחותמדינותאותןשל

קוצרמטעמי.הרוחניבקנייןהזכויותלבעליהמשולמיםהסכומיםבשלמשמעותי
.בלבד28הפטנטיםבנושאזהבמאמראתמקד,היריעה
WIPO,ארגוןבחסותשגובשוהרוחניהקנייןאמנותשלחולשתןרקעעל

ביןזיקהליצורבראשןהברית-וארצותהמפותחותהמדינותביקשו,לעילכמתואר
מנתעל,זאת.לסוגיורוחניקנייןעלההגנהנושאלביןהבינלאומיהסחרנושא
הגנהשליותרגבוהיםסטנדרטיםלאמץהמתפתחותלמדינותחזקתמריץליצור
הבינלאומיהסחרמיתרונותליהנותמעוניינותשיהיומרינות,כך.רוחניקנייןעל

הדרישותאחרשימלאורוחניקנייןדיניאימוץבדמותמחירכךעל"לשלם"יידרשו
כולליםהבינלאומייםהסחרהסכמי,כןכמו.בהסכםשינוסחוכפיהמינימליות

לנושאהזיקהויצירת,יחסיתמפותחיםסכסוכיםויישובאכיפהמנגנוניכללבדרך
בתחוםהמדינותהתחייבויותשליותראפקטיביתאכיפהתאפשרהרוחניהקניין

מדינותכלפיהסחרבתחוםצדדיות-חדבסנקציותלאייםהחלההברית-ארצות.זה
.רוחניקנייןעלהגנהשל,לגישתה,הולמיםסטנדרטיםלאמץלדרישותיהשסירבו

מתפתחותמדינותלביןהברית-ארצותביןצדדיות-דואמנותהתקבלוזהלחץתחת
הראשוןהצעד,האזוריתברמה.כאמורסטנדרטיםלאמץמדינותאותןאתשחייבו
NAFTA,-אמריקהצפוןמדינותשלהחופשיהסחרבהסכםנעשהזהבכיוון
.199229שנתבסוףשנחתם

NAFTAאשר,לקנדההברית-ארצותביןהחופשיהסחרהסכםאתהחליף
,NAFTAהסכםגובשכאשר.רוחניבקנייןהזכויותבסוגייתנגעשלאכמעט

להתקייםממשיכותזהבנושאשהמחלוקותמאחרהיתרביןהפטנטיםבנושאלהתמקדבחרנו28
הקנייןשלאחריםכענפיםמאשריותררבהובחריפות,טריפסהסכםשלאימוצולאחרגם

בעייתסביבנסבותהמחלוקותעיקרשבהן,המסחרוסימניהיוצריםזכויותכגוןהרוחני
.הרצויהדיןמשאלתלהבדילהאכיפה

North~,132.[.4ן.612(1993)29 American Free Trade Agreement
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,מקסיקואתגםשיכללוכךהורחבואמריקהבצפוןהחופשיהסחרוהסדרי

קיימתשהיאכפירוחניבקנייןזכויותעלהגנהלספקלהתחייבמקסיקונדרשה
אחתמכלהדרישותאתמפרטNAFIAלהסכם17פרק.30ובקנדההברית-בארצות

NAFTAהסכםלגיבושבמקביל.רוחניקנייןעללהגנהבקשרהחברותמהמדינות

(Generalשלהדיוניםבסבבומתןמשא1986-1994בשניםהתנהל GATT

Tariffs and Trade0תAgreement(בסופושהוביל,"אורוגוואיסבב"המכונה

דיוניםבמסגרת.העולמיהסחרארגוןשללהקמתו(1995שנתבראשית)דברשל
עלההגנהנושאאתהיוםסדרעללהעלותהמפותחותהמדינותביקשואלה
בנושאהדיוןלעצםהתנגדותהמתפתחותהמדינותהביעובתחילה.רוחניקניין
הקנייןבתחוםנורמותגיבושעלהמופקדהבינלאומישהארגוןהייתהטענתן.זה

.בלבדסחרלנושאימצומצמתGATTשלהסמכותגדרוכיPO"f9הואהרוחני
"בסחרהקשורותרוחניקנייןזכויות"כהוגדרהדיוניםנושא,פשרהשלכמוצא

)Rights(ח0קסזץTrade-Related Intellectual(.מדינותמספרהתמידובתחילה
באופןהקשוריםהיבטיםלמעט,רוחניקנייןשלמהותיהיבטבכללדוןבהתנגדותן

,יידונוהנושאהיבטישכלהוסכםדברשלבסופואולם,סחרלנושאיוישירמובהק
המתפתחותהמדינות.3,רוחניקנייןעלהגנהשלמחייביםסטנדרטיםקביעתלרבות
ראייתן:וביניהן,סיבותכמהבשלטריפסהסכםאתלקבל,דברשלבסופו,הסכימו

תמורתשלפיה,מפותחותמדינותעם"חבילהעסקת"ממעיןכחלקטריפסהסכםאת
אחריםבתחומיםהמפותחותהמדינותמןלהטבותיזכוהן,ההסכםלקבלתהסכמתן

צדדיים-חדצעדיםמפניהמתפתחותהמדינותשלחששן;(וחקלאותטקסטילכגון)
וצפייה;רוחניקנייןזכויותהמפרותמדינותנגדהברית-ארצותשתנקוט(סנקציות)

זרותהשקעותתעודדרוחניקנייןעלשהגנהלכךהמתפתחותמהמדינותחלקמצד
.32לתחומןטכנולוגיהוהעברת

ההסכם.טריפסלהסכםהובילואורוגוואיבסבבהרוחניהקנייןבנושאהריונים

בהכרחמתמקדואינורוחניקנייןעלההגנהנושאשלמגווניםהיבטיםמקיף
המשיכהמלכתחילהלדיוניםשניתנההכותרתאולם,בסחרהקשוריםבהיבטים
,מתנגשיםאינטרסיםביןעדיןאיזוןמשקףטריפסהסכם.עצמובהסכםגםלשמש
בכלאורוגוואיסבבבמהלךלמתפתחותמפותחותמדינותביןהקונפליקטועקבות
.בהוראותיוהיטבניכרות,רוחניקנייןזכויותעללהגנההקשור

30loping:0(Dev,605פSykes "hlblic Health and International Law: TRIPs, Pharmaceut.0.1

,Chi3"'Counhries.1א2!'11(2002)50,47 and

the

Doha 'Solution(?במערכתשמורותק).
'the:ראו31

Frameworkfor

, ' Inte

~national0!

,

Guide1.:Das The World

'

Trade O~ganiation.].8

.שמזז([60ת0",1999)356-355
30Sykes,א:ראוהמתפתחותהמדינותידיעלטריפסהסכםלקבלתהרקעל?32 , supra note

.ק.59
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טריפסהסכם.ה

שלארוכהשורהקובעההסכם.סעיפיםושלושהשבעיםמונהטריפסהסכם
מההוראותכמהעלבקצרהנעמודלהלן.השוניםהרוחניהקנייןבענפיהסדרים
במחלוקתדיוננובהמשךאותנוישמשושאלהמאחר,פטנטיםעללהגנההנוגעות
שלהכלליותמהוראותיוכמהנבחן,כןכמו.בתרופותהפטנטהגנתבסוגיית
יהיוהןשאף,המתפתחותהמדינותשלאצבעותיהןטביעותבהןשניכרותההסכם

.דיוננולהמשךרלוונטיות
אתהמייסדמרקשלהסכםהנספחיםמההסכמיםאחדהואטריפסהסכם,כאמור

"היוקרתימועדון"ללהצטרףהמעוניינתמדינהכל,לפיכך.העולמיהסחרארגון
,הארגוןמדינותעםשלההסחרהיקפימהגדלתוליהנותהעולמיהסחרארגוןשל

בארגוןחברותכיום.טריפסהסכםאתלאמץלארגוןהצטרפותהמעצםמתחייבת
ועלחשיבותועלללמדיכולהלבדהזוועובדה,מדינות148העולמיהסחר
שלרביםבענפיםבנגיעתוהואטריפסהסכםשלייחודו.ההסכםשלעצמתו
צדדית-רבאמנהבמסגרתלכןקודםהוסדרושלאנושאיםלרבות,הרוחניהקניין
קביעתתוך,(גאוגרפייםציוניםועלמסחרייםסודותעלההגנהכגון)כלשהי

המדינות.הפנימיתבחקיקתןלאמץהחברותהמדינותשעלמינימלייםסטנדרטים
לאפשרכדימשפטייםאכיפהאמצעישלקיומםאתלהבטיחמתחייבותהחברות
ביקורתולאפשר,33זכויותיהםשלהפרותנגדבאפקטיביותלפעולהזכויותלבעלי

לאמנותבניגוד.רוחניתבקנייןלזכויותבקשרמנהליתהחלטהכלעלשיפוטית
מנגנון-חזקאכיפהבמנגנוןנתמךטריפסהסכם,WIPO35בחסותשהתקבלו

נוסףגוף.העולמי36הסחרארגוןבמסגרתהפועל,GATTשלהסכסוכיםיישוב
במסגרתהרוחניהקנייןתחוםעלואחראיטריפסהסכםשליישומועלהמפקח

כילצייןיש.37ההסכםמתוקףהפועלת,טריפסמועצתהואהעולמיהסחרארגון

33(1)41.~ TRIPS Agreement, art

34(4)41.TRIPs Agreement, art.
,ביניהםפעולהשיתוףWIPOוארגוןהעולמיהסחרארגוןמקיימיםטריפסהסכםקבלתמאז35

הרוחניהקנייןבתחומימידעובהחלפתטריפסהסכםיישוםאחרבמעקבבעיקרהמתבטא
כמפורשמעוגנתע4]ע()ארגוןעםפעולהשיתוףלקייםהחברותהמדינותשאיפת.השונים

אתהמסדירהארגוניםשניביןהסכםלתוקפונכנס1996.1.1-ב.טריפסלהסכםבהקדמה
Agreement(ביניהםהפעולהשיתוף Between the World aellectual Ptoperty Organization

[1995]the World Trade Organization86ת).
העולמיהסחרארגוןאתהמייסדלהסכם2נספחבמסגרתהוקםהסכסוכיםיישובמנגנון36

Rules-(מרקשהסכם) and Procedures Governing the Settlement of00Understanding

Disputes.בעקמות(]זזגשלוהאכיפההשיפוטמענוניהשתכללותאתהמתארתלסקירה
הסחריחסישלהיורידיזציהתהליך:למשפטמדיפלומטיה"רייך'אראו,אורוגוואיסבב

,351(ט"תשנ)כבמשפטעיוני"החופשיהסחרוהסכמיט"גאטהסכמיבמסגרתהבינלאומיים
371-384.

3768.TRIPs Agreement, art.
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היאבולטתדוגמה)עקרונותיהןואתוברןפריזאמנותאתלתוכוקלטטריפסהסכם
.(טריפס38בהסכםהלאומיהטיפולעקרוןשלעיגונו

חלק.ההסכםשלהשניבחלקקבועותטריפסהסכםשלהמהותיותההוראות
אחתעלההגנהאתמעגןמהםאחדשכל,פרקיםכמהכוללההסכםשלזה

,יוצריםזכויות-טריפסהסכםמטפלשבהןהשונותהרוחניהקנייןמזכויות

,גאוגרפייםציונים,מסחרסימני
וסודותמשולביםמעגלים,פטנטים,מדגמים.

סעיף.להסכם5בפרקקבועותהפטנטיםבתחוםהמהותיותההוראות.מסחריים
להגנתכשירות,הטכנולוגיהתחומיבכל,ההמצאותכלכיקובעלהסכם(1)27

שיש,חדשותשהןבתנאי,בתהליךשמדוברוביןבמוצרשמדוברבין,פטנט

ושניתן,(מאליהמובנתאינהשההמצאה-כלומר)"המצאתיתהתקדמות"בהן
סעיףקובעעוד.(שימושיתשההמצאה-כלומר)טכנולוגיתמבחינהליישמן

בסיסעלהפליהללאפטנטהגנתלהעניקהחברותהמדינותשעללהסכם(1)27
מקומיהמוצרוהיותשלההטכנולוגיהתחום,ההמצאההומצאהשבוהמקום

פטנט39כשירותהןהטכנולוגיהתחומיבכלהמצאותכיהקביעה.מיובאאו

ואחד,טריפסבהסכםהמפותחותהמדינותשלהעיקרייםמההישגיםאחדאתמהווה
עלנסבהזהבנושאהמחלוקתעיקר.המתפתחותהמדינותשלהעיקרייםמהוויתורים

רבות)לתרופותפטנטהגנתהעניקולארבותמתפתחותמדינות.בתרופותפטנטים

קרי,למוצרלאאך,תרופותלייצורלתהליכיםפטנטהגנתהעניקואלהממדינות
שלהרחבהמההגדרההתרופותאתלהוציאכישלונןבעקבות.40(עצמההתרופה

בקביעתמאמציהןעיקראתהמתפתחותהמדינותריכזו,"פטנטכשירותהמצאות"
מידהלנהוגלמדינותלאפשרכדיבהםשיש"כללייםעקרונות"ומתאימיםחריגים

סעיף.להלןשיפורטכפי,הרפואיבתחוםבעיקר,הפטנטהגנתביישוםגמישותשל
עשריםמינימוםשלתקופהלקבועהחברותהמדינותאתמחייבטריפסלהסכם33

אתמפרט(1)28סעיף.41לפטנטהבקשההגשתממועדהחלהפטנטלהגנתשנים
למנועהזכותאתכוללותאלהכיוקובע,בוהזכויותלבעליפטנטשמעניקהזכויות

להציע,להשתמש,לייצרהפטנטבעלהסכמתאתקיבלושלאשלישייםמצדדים

דומההוראה)ההמצאהנשואהמוצראתאלהממטרותלאחתלייבאאולמכירה

383.~ TRIPS Agreement, art

אואבחוניותלשיטותפטנטהגנתלהעניקשלאלמדינותמתירטריפסלהסכם(3)27'ס39
מיקרואורגניזמיםשאינםחייםולבעלילצמחיםוכן,חייםבבעליאואדםבבניטיפוליות

.החברותהמדינותדעתלשיקולהמסורכענייןמדובר.לייצורםביולוגייםולתהליכים
C:ראו40 .M. Correa Patent Rights" Intellectual Property and International Trade: The

192,189(1998,.Yusuf eds.1.14C.M. tiorrea,תססתם])TRIPs Agreement1(להלן:

"Intellecfual '

Property

and

.

Intetnatianal Trade"(.
,הפטנטיםלחוק52'סראו)הישראליבדיןקבועהשהייתההתקופהאתתאמהזותקופה41

טריפסהסכםבעקבותשלההפטנטיםחוקאתתיקנה,למשל,הברית-ארצות.(1967-ז"תשכ
Uruguay.[.)שנים20-ל17-מהוארכההפטנטשתקופתכך Round Agreements Act h]b

53251994December8465-103.0א).
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הישירהמוצרעלגםחלותוהזכויות,תהליךשהןבהמצאותפטנטיםלגביקיימת
.(42התהליךשל

מדינותקבוצותשלשוניםאינטרסיםביןפשרהפריהואטריפסהסכם,כאמור
אתיזמו,שכאמור)מפותחותמדינותשלהאינטרסיםאתמבטאההסכם.שונות
וכויותעלהגנהשלמחייביםמינימלייםסטנדרטיםכקובעמהותומעצם(ההסכם

החברותהמדינותהתחייבותעםיחד,אלהסטנדרטיםשלקביעתם.רוחניקניין
הבולטהישגןהם,יעילותאכיפהמערכותולקייםהפנימיתלחקיקתןלאמצם

להסכםבהקדמהניכרתהמתפתחותהמדינותהשפעת.המפותחותהמדינותשל
וכן,"בסיסייםועקרונותכלליותהוראות"הקובע(1-8סעיפים)הראשוןובחלקו
.מתפתחותבמדינותההסכםליישוםמעברתקופותבקביעת

שלתכליתילפירושפתחפותחותההסכםשבתחילתהכלליותההוראות
הסטנדרטיםאתלהגמישלמדינותלאפשרשיכולבאופן,המהותייםהסעיפים
,ההסכםבגוףהעקרונותשלהכללתם.המתאימיםבמקריםבהסכםהקבועים

שישמאחר,מיוחדתחשיבותבעלתהיא,ממנונפרדבלתיחלקהיאשההקדמה
החליםהפרשנותלכלליבהתאםההסכםפרשנותעלישירבאופןלהשליךכדיבכך
.43בינלאומיותאמנותעל

קנייןעלההגנהשנושאבכךהכרהמבטאיםההסכםמצהירשעליהםהעקרונות

הרוחניהקנייןזכויותעלההגנהאופיבקביעתוכי,ריקבחללפועלאינורוחני
להסכםבהקדמהלמצואניתןלכךביטוי.נוספיםבאינטרסיםלהתחשבישהשונות
שלציבוריתמדיניותשלבמטרותמכירות"החברותהמדינותכי,היתרבין,הקובעת
,וטכנולוגיותהתפתחותיותמטרותלרבות,רוחניקנייןעללהגנהלאומיותמערכות
.(.נ.ג-שליתרגום)"רוחניקנייןעללהגנהלאומיותמערכותבבסיסכעומדות
Public[)ציבוריתמדיניותבשיקוליהמפורשתההכרה Policy(דיניבבסיסכמצויים
מדינותשהעלוהחשובותמהתביעותאחתהייתה,השונותבמדינותהרוחניהקניין

טריפסהסכםאימץבכך.טריפס44להסכםשהובילוהדיוניםבמהלךמתפתחות
,שוניםחברתייםאינטרסיםביןלאיזוןכליהםהרוחניהקנייןדינישלפיהתפיסה

בהתאם,למדינהממדינהשונהבאופןליישמםשניתןהיאמכךהמתבקשתוהמסקנה
הסכםשלרבותבהוראותמשולביםהספציפייםהמדיניותשיקולי.התפתחותןלמידת
כפייהרישיונותלהוציאלמדינותהמתירטריפסלהסכם31סעיף,למשל,כך.טריפס

,בפטנטהמוגןהמוצראתלייצררישיונותכלומר-בפטנטהמוגניםמוצריםלייצור
מובהקביטויהוא-מסוימיםתנאיםבהתקיים,הפטנטבעלשלהתנגדותולמרות

42(6)28.TRIPs Agreement, art.
43(2)31.art,679I.L.M8(1969)the Law of Treaties0תVienna Convention.עברינוסח

כמאי23מיוםוינהאמנת:העבריתהאוניברסיטהבהוצאתבספרפורסמומבואדבריבליווי
.רוזן'ושזהרי'ממאתמבואודבריתרגום,(ח"תשל)אמנותדיניבדבר1969

44Background, P
~inciples

and

I

General Provisions" Intellectual .:

Property

:71415"'A .A . Yusuf
40and,אק.11 Intetnational Trade, apra note.
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כלכליתהתפתחותשלמדיניותשיקולילשקוללמדינותהמאפשרתבהסכםלהוראה

הכלליהציבורטובתבשיקוליהמכירההכלליתההוראהשלקיומה.חברתיתורווחה
היקףלקביעתפרשניעזרכלילשמשגםתוכל,הרוחניהקנייןדיניבבסיסכעומדים

בהסכםחשוביםסעיפיםשני.ספקבמקריהרוחניהקנייןזכויותשלהתפרשותן
סעיף)7סעיףהםמתפתחותמדינותשללאינטרסיםביטויהםאףהמהוויםטריפס

7סעיף.Principles(45-"עקרונות"הסעיף)8יסעיף)Objectives-"מטרות"ה

טכנולוגיתחדשנותלקידוםתתרוםואכיפתןרוחניקנייןזכויותעלההגנה"כיקובע
מידעצרכניושליצרניםשלההדדיתלתועלתם,טכנולוגיהשלחופשיתולהעברה

תרגום)"לחובותזכויותביןהמאזןובאופן,וכלכליתחברתיתולרווחה,טכנולוגי
הרוחניהקנייןמטרותשהשגתבהדגישוהואזהסעיףשלחשיבותו.(.נ.ג-שלי
-(הטכנולוגיתההדשנותקידום)"התעשייתיקניין"כבעיקרשמדוברונראה-

.הרחבהציבורשלהאינטרסיםאתגםבחשבוןשיביאבאופןלהיעשותצריכה
balance"-הסעיףאתהמסייםהביטוי of rights and obligations80)54[)נ]"

לגישותבניגוד,אינטרסיםלאיזוןככליהרוחניהקנייןלתפיסתנוסףעיגוןהוא
,לכאורה"מוחלט"ה,"קנייני"ההפןאתהמדגישותמפותחותבמדינותהרווחות

ביטוינותן("עקרונות"הסעיף)טריפסלהסכם8סעיף.הרוחניהקנייןשל

לנקוטלמדינותמתיר(1)8סעיף.7שבסעיףהכלליותלמטרותיותרקונקרטי
הציבוריהאינטרסאתולקדםותזונההציבורבריאותעללהגנההחיונייםצעדים

.והטכנולוגיתחברתית-הכלכליתלהתפתחותם"חיוניתחשיבות"בעליבתחומים
עולים"שהםבתנאיכאלהצעדיםלנקוטשמותרמבהירה(1)8לסעיףהסיפה
מידהמתפתחותלמדינותמאפשרזהסעיף.46"זההסכםהוראותעםאחדבקנה
פיעלהנדרשיםרוחניקנייןשלסטנדרטיםהמיישמתחקיקהבאימוצןגמישותשל

ובמיוחד,הכלליהציבורילאינטרסהחיונייםבנושאיםמדוברכאשר,זאת.ההסכם
במטרהלחוקקהמדינותשלהחירותעלהיחידהההגבלה.הציבורבריאותנושא
לעלותהצעדיםשעל,לסעיףבסיפהכאמור,היא,הציבוריהאינטרסאתלקדם
הסעיףלנוסחהמקוריתבהצעהנזכרלאזהסייג.ההסכםהוראותעםאחדבקנה

הנראהככלנוסףוהוא,מתפתחות47מדינותעשרה-שלוששלמטעמןשהוגשה

לסעיףהסיפהאתלפרשאיןכינראה.המפותחות48המדינותשלדרישתןרקעעל

13שלקבוצהידיעלשהוגשהטריפסלהסכםטיוטההצעתעלמתבססיםאלהסעיפים45

:להלן)(4ת]4ד.4ה0א0,]11/ע,/71[1999May14]1990מאיכחודשמתפתחותהדינות

,ברזיל,ארגנטינהאתכללהזוהצעהשהציעההמדינותקבוצת-("להסכםהטיוטאהצעת"
במקביל.ופקיסטןאורוגוואי,טנזניה,פרו,ניגריה,הודו,מצרים,קובה,קולומביה,סין,ילה'צ

א]]4.ץת4011ה0אMay11]70/0(הברית-ארצותמטעםטיוטההצעתהוגשהזולהצעה
8-ו7סעיפיםכדוגמתומטרותעקרונותשלכללייםסעיפיםכללהלאזוהצעה-(1999]

.להסכם
.שם,להסכםהטיוטאמהצעתנלקחזהסעיףגם46
.45הערהלעיל47
,2,44Yusuf(ק.4813 supra note.
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מאחר,בהסכםהקבועיםמהסטנדרטיםחריגהכלעלאיסורשקייםבאופן(1)8
הסייגשלנכוןפירוש,לפיכך.ממשי49תוכןמכלהסעיףאתירוקןכזהשפירוש
,"ההסכםרוח"ולההסכםהוראותלכללמתייחסזהשסייגהוא(1)8לסעיףשבסיפא

המינימלייםמהסטנדרטיםהחריגהאם,זאת.שבהקדמהוההצהרות7סעיףכולל
הקנייןעללהגןהרצוןביןהענייןבנסיבותראויאיזוןמבטאתבהסכםהקבועים

שלהשניחלקו.הציבורבריאותזהובכללחיונייםציבורייםאינטרסיםלביןהרוחני
רוחניקנייןעלהגנהשלפיולחששמפורשביטוינותן-(2)8סעיף-8סעיף
ובמיוחד,הכלליהציבוריהאינטרסמבחינתרצויותשאינןלתוצאותלהביאעלולה
ניתן"כיקובע(2)8סעיף.מדינותביןטכנולוגיהשלהפצתהעלמכשוליםלהערים
אתלמנועמנתעל,ההסכםהוראותעםאחדבקנההעוליםהולמיםצעדיםלנקוט

פרקטיקותאימוץאוהזכויותבעליידיעלרוחניבקנייןזכויותשללרעההניצול
הבינלאומיתההעברהעללרעהמשפיעותאוסבירבלתיבאופןהסחראתשמגבילות

בהסכםהמעוגניםהכללייםהעקרונות,כאמור.(.נ.ג-שליתרגום)"טכנולוגיהשל
.בוהקבועיםמהסטנדרטיםחלקביישוםיותרגמישהלפרשנותפתחפותחיםטריפס
תחוםעלאותםומיישמתהללוהכללייםלעקרונותביטויהנותנתספציפיתהוראה

לקבועיכולותחברותמדינות"שלפיו,טריפסלהסכם30בסעיףמצויההפטנטים

באופןמתנגשיםאינםאלהשחריגיםבתנאי,פטנטשמעניקלזכויותמוגבליםחריגים

בעלשלהלגיטימייםהאינטרסיםועםהפטנטשלהרגילהניצולעםסבירבלתי
-שליתרגום)"שלישייםצדדיםשלהלגיטימייםבאינטרסיםבהתחשב,הפטנט

מאפשרת,לעילשנדונו,להסכם8-ו7סעיפיםעםיחד30סעיףשלקריאה.(.נ.ג
מטעמים,פטנטלבעלרגילבאופןהקיימותהזכויותאתלהגבילהחברותלמדינות

חיונייםבתחומיםהציבוריהאינטרסוקידום,ותזונההציבורבריאותעלהגנה"של
זהובכלללפטנטבזכותלרעהשימושלמנועמנתועל,50"כלכליתלהתפתחות

נגדפעולהגםלהצדיקיכול30סעיף.51סבירימבלתימסחרייםתנאיםקביעת
ההעברהעללרעההמשפיעבאופןבפטנטשימושונגדסבירותבלתיסחרהגבלות

באופןפוגעיםאינםהםעודכל,אפשרייםאלהכל.טכנולוגיה52שלהבינלאומית

ותוך,הפטנטבעלשלהלגיטימייםבאינטרסים)unreasonably("סבירבלתי"
מאפשרטריפסלהסכם30שסעיףהעובדהחשובה.שלישייםבצדדיםהתחשבות

nuted("מוגבליםחריגים"רקלקבוע exceptionsO1.מונחיםהםאלהמונחים
המחלוקתאףשעל,לצייןמעניין.ספציפייםבמקריםפרשנותהטעוניםכלליים

44,אקק.4914-13

-

,Ibid.מתירההיאאמנהשלשלשונהפרשניתחזקהשיששהיותטועןאבוס
מנתעלמתפתחותמדינותידיעלשננקטיםשצעדיםכך(1)8'סאתלפרשיש,אוסרתולא
אינםשהםההוכההונטל,טריפסלהסכםכהתאםשהםמהזקהייהנוהציבורבריאותעללהגן

,25Abbott,אק.26:זאתהטועןעליוטללהסכםבהתאם supra note.
50(1)8.TRIPs Agreement, art.
TRIPs,וש.8(2)51 Affeement.
52(2)8,7.Agreement, art1115)1ן.
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מתפתחותמדינות,בתרופותהפטנטיםנושאאתהאחרונותבשניםשמלווההסוערת

לבעייתפתרונותלמצואהניסיונותרקעעלבטענותיהן30סעיףעלהסתמכולא

למדינותהמתיר,טריפסלהסכם31סעיף,זאתלעומת.53חיוניותלתרופותהנגישות
סעיף.זהבהקשררבהלבלתשומתזוכה,מסוימיםבתנאיםכפייהרישיונותלהוציא

,כך.תנאיםמספרתחתכפייהרישיונותמתןבחקיקהלהסדירלמדינותמתיר31
לנהלסבירהזמןתקופתבמשךמאמץלעשותישכפייהרישיוןשמוצאלפני,למשל
אלא,"סביריםמסחרייםתנאים=בבהסכמהרישיוןעלהפטנטבעלעםומתןמשא
בכפוףלהיעשותחייבתכפייהרישיוןהוצאת."לאומיחירוםמצב"במדוברכןאם

,וקשותרבותפרשניותשאלותמעורר31סעיף.הפטנטלבעלהולםפיצוילמתן
לנהליששבוהזמןמשךמהו,"לאומיחירוםמצב"שללקיומוהתנאיםמהםכגון
ואחרותאלהשאלות."סביריםמסחרייםתנאים"ומהםהפטנטבעלעםומתןמשא

תרופותלייצורכפייהרישיונותלהוצאתבנוגעבעיקרהאחרונותבשניםהתעוררו
.בהמשךונדוןנשובכךועל,בפטנטמוגנות

טריפסבהסכםעצמןעללקבלהמפותחותהמדינותשנאלצונוספתפשרה
באמצעות,זאת.המתפתחותהמדינותעלההסכםהחלתבדחייתביטוילידיבאה

שביןבהבדליםהתחשבותמשקפיםהמעברהסדרי.מיוחדיםמעברהסדריקביעת
LDC.במדינותמיוחדתהתחשבותתוך,מתפתחותלמדינותמפותחותמדינות

במוצריםהפטנטיםלנושאספציפייםמעברהסדריגםנקבעוההסכםבהוראות
מיוחדתלדאגהמקורהמהוויםנושאים-לחקלאותובכימיקליםפרמצבטיים

שנהלאחרהחברותהמדינותאתמחייבההסכם,ככלל.מתפתחותבמדינות
לדחותהורשומתפתחות55מדינות.54(1996.1.1-מהחל,כלומר)לתוקףמכניסתו

עד-כלומר)לתוקףמכניסתושניםלחמשההסכםהוראותמרביתיישוםאת

עד)שניםחמששלנוספתמעברתקופתניתנת,אלהעלנוסף.56(2000.1.1-ל

טכנולוגיהבתחומיפטנטהגנתאצלםהתקיימהשלאמתפתחותלמדינות(2005.1.1
מדינותכעשרים.הרלוונטי57בתחוםפטנטהגנתליישם(תרופותכגון)מסוימים
שבהןשהבולטת,לתרופות58פטנטהגנתהעניקולאהעולמיהסחרבארגוןהחברות

ליישום,2006.1.1-לעד-ארוכהמעברתקופתניתנהLDCלמדינות.הודוהיא
תקופתאתלהאריךהטריפםמועצתהחליטהבאחרונה.59ההסכםהוראותמרבית

,30Sykes,אק.5352 supra note.
54(1)65.Agreement, art5

~

71.
עלהכריזהישראל.18הערהלעילראוהעולמיהסירובבארגון"מתפתחותמדינות"להגדרת55

.2000משנתרק-בהתאםטריפסהסכםבהחלתחויבהוהיאמתפתחתכמדינהעצמה
56(3)65,(1)65.Ag~rement, art75ענ4נ.
57(4)65.t

~

llIPS Agreement, art

the:ראו58 TRIPs Agreement01Financial and other Implications of the Implementation"

(1996)for Developing Countries", UNCTAD Geneva.(במערכתשמורעותק).
59(1)66.~lllIPS Agreement, art
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.2016.1.160-לעדתרופותעלפטנטיםלהגנתבנוגעLDCמדינותשלהמעבר
במהלך,להןלאפשרהיאLDCלמדינותארוכהמעברתקופתבקביעתהמטרה
באותןרוחניקנייןעלשהגנהכך,יציבהטכנולוגיתתשתיתליצור,המעברתקופת
למדינותאלהממדינותעושרלהעברתרקתגרוםלאטריפסבהסכםכנדרשמדינות

שהסכם,לצייןיש.י6מדינותבאותןהפנימיתהכלכלהאתתקדםאלא,מפותחות
המעברתקופותחלוףלאחרגםLDCמדינותשלהמיוחדיםבצרכיםמכירטריפס
בצרכיםמכירותהחברותשהמדינותנאמרלהסכםבהקדמה.אלהלמדינותבנוגע

ביישוםמקסימליתגמישותלהןלאפשרובצורךאלהמדינותשלהמיוחדים
טכנולוגיתתשתיתליצורלהןלאפשרמנתעל,שלהןהפנימיבמשפטההסכם
.62קיימא-ובתיציבה

סטנדרטיםלגבש-המפותחותהמדינותשלהעיקריתשאיפתן,לסיכום
כדיאולם.התגשמהאמנם,שניתןככלרבותמדינותכלפימחייביםבינלאומיים

שלשורהההסכםכולל,טריפסהסכםשלגיבושוסביברחבהלהסכמהלהגיע

שאתהוראותשלשורהכוללההסכם.המפותחותהמדינותשלמבחינתןפשרות

להתחשב,מחייבותואף,מאפשרותואלה,המתפתחותהמדינותיזמוהכללתן
הציבורכריאות,כלכליתהתפתחותשיקולי)הרחבבמוכת"הציבוריאינטרס"ב

רקלאהןאףמשקפותהמעברהוראות.הרוחניהקנייןזכויותביישום('וכד
קנייןבנושאחקיקהלאמץלמדינותהנדרשהומןכגון)"טכנית"הסתגלותתקופת

בשלושטרםמדינותבאותןהתחשבותאלא,(ההסכםהוראותאתהתואמתרוחני
עצמןלהןגםשיועילורוחניקנייןדינילאמץהכלכליתהתפתחותןרמתמבחינת

בולטהדבר.יותרמפותחותלמדינותמתחומןעושרלהעברתאמצעירקיהווולא
.LDCלמדינותבנוגעבעיקר

סוגייתסביבמתפתחותלמדינותמפותחותמדינותביןהמחלוקתאתנבחןלהלן
בשניםדווקאעוזהבמלואהתעוררהזובסוגיההמחלוקת.בתרופותפטנטיםהגנת

למעמדםחשובמעשימבחןמהווההיאובכך,טריפסהסכםשלאימוצושלאחר
.החדשהבכסותםהבינלאומייםהרוחניהקנייןדינישל

.האמורההתקופהאתלהאריךטריפסמועצתאתמסמיך,שם,שם,טריפסלהסכם66'ס60
בנוגעLDCלמדינותהמעברתקופתאתלהאריךהטריפםמועצתאישרה2002.6.27-ב

וזאת,(הטריפםמועצתשלה1/(/25החלטהראו)נוספותשניםבעשרבתרופותלפטנטים
חלקהיאזוהחלטה.להלןשתידוןבדוחאהשריםועידתשלהמסכמתההצהרהבעקבות
דוחאשיחותסבבפתיחתמאזהניכרת,מתפתחותבמדינותהתחשבותשלכלליתממגמה
.בהמשךפירוטביתרנעמודזומגמהעל.העולמיהסחרבארגון
איןשעדייןבמוצריםפטנטלרישוםבקשותלקבלמחויבותהמדינות,המעברתקופותבמהלך
לאחרשנותרהלתקופההמעברתקופתתוםלאחריוענקעצמוהפטנט.פטנטהגנתלגביהם
RIPs.70(8):ראו.לפטנטהכקשההוגשהמאזשחלפההתקופהניכוי Agreement, ELW].

להעניקהמפותחותהמדינותעלכיקובע,108'בע,2הערהלעיל,טריפסלהסכם(2)66'ס61
כדיLDCלמדינותטכנולוגיההעברתיקדמושאלהמנתעלבתחומןלמפעליםתמריצים
.קיימאובתיציבהטכנולוגיתתשתיתליצורלהןלאפשר

.84'בע,2הערהלעיל,טריפסלהסכםלהקדמה6פסקה62
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בתרופותפטנטיםעלהגנהסביבהמחלוקת.ו

התחשבותמצריכההפרמצבטיהתחוםעלהפטנטיםדיניהחלת,הלאומיבמישור
.הצרכניםלציבורוהןלממציאיםהןהנוגעיםמיוחדיםובשיקוליםבאינטרסים

גבוהותהןלשוקחדשהתרופהבהוצאתהכרוכותהעלויות,הממציאיםמבחינת
מורכבהואחדשהתרופהשלוהפיתוחהמחקרשתהליךמאחר,זאת.במיוחד
ישוהפיתוחהמחקרתהליךעל.ודאותחוסרשלרבהבמידהומתאפיין,וממושך
התרופהאתלשווקיהיהניתןבטרםרישוישלויקרממושךהליךגםלהוסיף
חלקאתמהוויםחדשהתרופהשלוהרישויוהפיתוחהמחקרתהליכי.החדשה
עצמוהמוצרייצורשלהשוליתהעלות.חדשהתרופהשלהייצורעלותשלהארי
מזערישיעורמהווהוהיא,כללבדרךגבוההאינהאלהתהליכיםסיוםלאחר
המסחרילייצורשקדמובהליכיםנעוצה,כאמור,שרובה,הכוללתמהעלותבלבד
הגנתכיהטענהאתמבססיםהתרופותתעשייתשלאלהמאפיינים.התרופהשל

להשקעהתמריץיהיהלאשבלעדיהמאחר,זהבתחוםבמיוחדחשובההיאפטנט
אתשהובילוהםאלהטעמים.חיוניותועלעורריןשאיןבתחוםופיתוחבמחקר
בניגוד,זאת.תרופותעלגםפטנטהגנתלקבוע,ככולןרובן,המפותחותהמדינות
לשנותעדתרופותעלפטנטהגנתהתקיימהלאשבהןרבותמתפתחותלמדינות

בעיקרתרופותעלפטנטהגנתמהמדינותחלקאימצושאז,20-ההמאהשל80-ה
שלהאינטרסים.הברית-ארצותשלמצדההבילטרלייםהלחציםהתגברותבעקבות

.המעורביםהיחידיםהאינטרסיםאינםופיתוחמחקרלעודדוהאינטרסהממציאים
למכירהיוצעולאהציבורלבריאותחיוניותשתרופותגםמחייבהציבוריהאינטרס
.לרכשןהציבורשכבותכלשלהאפשרותמפניפקסו-דהמחסוםשיהוובמהירים
יהיולאחיוניותתרופותשלשמחיריהןלכךלדאוגחובהמוטלתמדינותעל,אכן
שללחייםהזכותאתאפקטיביבאופןלהבטיחמחובתןכחלק,זאת.מדיגבוהים
הגבוהההבריאותולרמתגופניתלשלמותזכותםאתגםכמו,ותושביהןאזרחיהן
.6'הבינלאומייםהאדםזכויותבדיניהמעוגנותזכויות-להשיגהשניתןביותר
חיוניותתרופותסבסודבאמצעותהיתרביןזותוצאהלהשיגיכולותעשירותמדינות

כמעטמתבצעתשבהןהמדינותגםהןהמפותחותהמדינות."בריאותסל"בוהכללתן
בפטנטיםהזכויותבעליולפיכך,חדשותתרופותשלוהפיתוחהמחקרפעילותכל

וא(מדינות.אלהמדינותאזרחישהםופרטיםתאגידיםכללבדרךהםבתרופות
בהןמתבצעתלאלרובאך,קיימותתרופותשלייצוריכולתבעלותלעתיםהן

בתחומיםכמו,לפיכך.חדשותתרופותשלמשמעותיתופיתוחמחקרפעילות
שהמרינותהאיוםמקורגםזה-וכאמור,בהעתקההואזהבתחוםיתרונן,אחרים

'בע,(1)12'ס.ותרבותיותחברתיות,כלכליותזכויותבדברהבינלאומיתלאמנה12'ס63
הבריאותמרמתליהנותכלבזכותמכירותזובאמנהצדשהןמדינות"כיקובע,211-212

."להשיגהשאפשרביותרהגבוההוהנפשיתהגופנית
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,תרופותלייצרהיכולתאיןאףLDCלמדינות.אלהמדינותמצדחשותהמפותחות
,במיוחדחריפהבעייתן.זרותממדינותתרופותבייבואמכריעבאופןתלויותוהן

,ושחפתמלריה,אידסבעיקר-קשותמחלותשלממגפותסובלותשהןמאחר
יכולת.ואפריקהאסיהבמדינותרביםסובליםשמהןקשותטרופיותמחלותוכן

הייצורעלויותאתלכסות,הטובבמקרה,להןמאפשרתLDCמדינותשלהתשלום
המחקרמעלויותמקצתולולכסותמאודיתקשוהןאך,צורכותשהןהתרופותשל

עלפטנטהגנתהחלתמשמעות.64בפטנטמוגנותבתרופותהמושקעותוהפיתוח
לכיסםבתחומןהקייםהעושרמעטהעברתאפואהנההמתפתחותבמדינותתרופות

שלרבותרבבותעבורמוותדיןגזר-או,המפותחותבמדינותהזכויותבעלישל

.התרופותשלהגבוהמחירןאתלממןיוכלושלאאדםבני
בתרופותפטנטהגנתלהעניקמדינותעלכיהכריעטריפסהסכם,שראינוכפי
שההוראותכךעלעמדנו,זאתעם.לכךהתנאיםהתמלאואם,אחרמוצרבכלכמו

בשיקוליםהתחשבותמאפשרים("מטרות"וה"עקרונות"הסעיפיבעיקר)הכלליות
ראינו,כןנמו.הציבורבריאותבשיקוליובמיוחד,הציבורטובתשלכלליים

לייצור"כפייהרישיונות"להוציאלמדינותמאפשרטריפסלהסכם31סעיףכי
לפיצויבכפוף,כפטנטהזכויותבעלישלדעתםעלשלאבפטנטמוגניםמוצרים
נושא.פרשניותמבעיותחפיםשאינם,בסעיףהמנוייםתנאיםובהתקיים,הולם

כלילשמשיכולואשרמשמעי-חדבאופןמלהכריענמנעטריפסהסכםשבונוסף

בתרופותבפטנטהזכויותלבעליהתשלוםנטלאתלעקוףמתפתחותמדינותבידי
המקבילהייבואסוגייתעלעמדנואחרבמקום."המקבילהייבוא"סוגייתהוא

הפטנטשבעלקובעטריפסשהסכםשאףשנאמרדיכאןדיוננולצורך.65בהרחבה
הפטנטבעלאםספקנותר,כפטנטהמוגןהמוצראתלייבאהזכותבעללבדוהוא

,(הפטנטבעלברשות)כדיןנמכרהואשבוממקוםהמוצרשלייבואלמנועגםרשאי
בשוקהמוצרשלהראשונההמכירהעלרקלשלוטיכולהפטנטבעלאםכלומר

בעסקאותכשמדוברבמוצרנוספותעסקאותעללשלוטשביכולתואוהחופשי
העמימותעלהסתמכומתפתחותמדינות."מקבילייבוא"עלמדוברשאז,ייבוא

שבהןממדינותתרופותשלמקבילייבואוהתירוזובסוגיהשנוצרההמשפטית
והייבואהכפייהרישיונותנושא.הפטנטבעלברשותיותרבזולנמכרוהתרופות
שלוהפיתוחהמחקרבתחוםהמובילה,הברית-ארצותשלחמתהאתעוררהמקביל
שתי)אפריקה-ודרוםברזילנגדסחרסנקציותלנקוטאיימההברית-ארצות.תרופות
יבטלולאאלואם(אוכלוסייתןבקרבאידסנשאישלעצוםמשיעורהסובלותמדינות
רישיונותהנפקתומאפשרתמקבילייבואהמתירה90-השנותבסוףשאימצוחקיקה

בתחוםאך,רבאוכלוסיןכמספרמאופיינותאלהממדינותניכרחלקאמנםכי,לצייןיש64
אתלהחזירהיכולתעלמשמעותיתהשפעההשוקלגודלאיןבפטנטהמוגנותהתרופות
שמגולםהעצוםבסכוםבהתחשב,הרישויתהליךעלוההוצאותוהפיתוחהמחקרעלויות
.אלהבעלויות

.1הערהלעיל,נועם65
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שלנמוךרףהצבתתוך(באידסלטיפולבעיקר)חיוניותתרופותלייצורכפייה
וכויותוארגוניבאידסלמאבקבארגוניםפעילים.הכפייהרישיונותלקבלתתנאים
,האנושיהמשבראתהדגישוהם.הברית-ארצותממשלנגדלמאבקנרתמואדם

כמעט,הערכותכמהפיעל)אלהבמדינותהאידסשגורםהכבדוהחברתיהכלכלי
התחרותבעקבות.(האידסנגיףשלנשאיתהנהאפריקהדרוםמאוכלוסייתשליש

,הפטנטבעליעם(כפייהרישיונותפיעלשייצרו)בברזילהמקומייםהיצרניםשל
,1999שנתבסוף.שניםחמשבתוך%82-בבאידסלטיפולהתרופותמחיריצנחו

הברית-ארצותבהחזרה,הגוברהציבוריומהלחץהעוינתהקהלדעתבעקבות
נגדפתחהשבהםמהליכיםהברית-ארצותבהחזרה2001יוניבחודש.ממדיניותה

מספרהעולמיהסחרארגוןשלהסכסוכיםיישובמנגנוןבפני2001בשנתברזיל
,העולםברחביממשלותמספר.טריפס66הסכםלהפרתבטענהלכןקודםחודשים

שהגישותביעהלבטלהאמריקניותהתרופותלחברותקראו,האירופיהפרלמנטוכן
נזקלהןנגרםכיהבינוהתרופותחברות.זהבענייןאפריקה-בדרוםמשפטבבית

אףשהתבססהתביעתןאתלזנוח(2001שנתבתחילת)והחליטו,קשהתדמיתי
מדיניותאימצההברית-ארצות.טריפס67הסכםלהפרתטענהעל,היתרבין,היא

בשלהמורבמשכרהנתונותמדינותכלפיסחרבסנקציותמאיוםנמנעתהיאשלפיה
.65כאלהלמרינותחוץסיועמתןהמאפשרתחקיקההתקבלהואף,האידסמגפת
,בינלאומייםארגוניםמצדהגובריםוהקולותהמתפתחותבמדינותהמשברנוכח

ביןהמתעוררהקונפליקטאתלפתורמממשלתייםלאוארגוניםאדםזכויותגופי
הסחרארגוןהגיע,חיוניותלתרופותנגישותלהבטיחהצורךלביןטריפסהסכם

הושגהממששלדרךפריצת.זוקשהבסוגיההחלטותלקבלבצורךלהכרההעולמי
.2001בשנת,קטאר,בדוחאשנערכההעולמיהסחרארגוןשלהשריםבוועידת

66,the United States61Panel8

;

Trade Organization, Request for :the Establishment

,

of"0ע,ח
Brazil.,0זשע1)000א5199כהזעי/3(תאי2001,9) Measures A

~

iecting Patent Protection

שקולהמכך,היתרבין,נבעממשלתייםלאארגוניםידיעלזהבמקרהשהופעלהרבהלחץ
לתרופותהנגישותבבעייתשעסקובינלאומייםבפורומיםבדיוניםהיטבנשמעברזילשל

דיוניםבמסגרת,(8-0)המתועשותהמדינותשמונהבדיוני,למשל,כך.מתפתחותבמדינות
שתעשייתברזילהציעה,)WHO()העולמיהבריאותארגוןדיוניובמסגרתהאירופיהאיחודשל

בקרבתרופותשלהעצמאיתהייצוריכולתובהגברתידעבהעכרתתסייעשלההתרופות
הברית-ארצותשלשפעולהחששאפואהביעוממשלתייםלאארגונים.מתפתחותמדינות

הנגישותלהגברתתכניותלפתחרבותמתפתחותמדינותשלהיכולתעלתשפיעברזילנגד
.לתרופות

אינההמשפטיתעמדתןגםכיהתרופותלחברותהתבררהמשפטהתנהלותעם,כךעלנוסף67
.טריפסהסכםהפרתבדברלטענהנוגעיםשהדבריםככללפחות,חזקיםאדניםעלניצבת
R:ראו.התביעהאתלזנוחלהחלטהתרמההיאגםזועובדה .A . Swarns "Dvug Makers

(2001,20fimes (April1)נ"Drop South Mrica suit Over AIDS Medicine.
686822U . S .C .A22,Coundies with Large Populations

~

ving HIV/AIDS0!Assistance

Saharan,19ט.5.[./(. Africa-5"50)Extension of Certain Trade Benefits;(2001.5קקט)

.3739,3738(קקט2001.5)

207ה"תשסן'יהמשפט



נועםעד-גיל

כלליתהצהרה-האחת:הצהרותשתיהתקבלובדוחאהשריםועידתשלבסיומה
.70"הציבורובריאותטריפסהסכםבדבר"ספציפיתהצהרה-והשנייה,מסכמת69
נקודתמסמלתוהיא,המתפתחותלמדינותחשובהישגמהווההאחרונהההצהרה

רוחניקנייןעלההגנהביןההתנגשותלבעייתהעולמיהסחרארגוןשלביחסומפנה

עלמצהירותהחברותהמדינות.חיוניותלתרופותוהנגישותהציבורבריאותלבין
לפעולובצורךמתפתחות71במדינותהבריאותבעיותבחומרתמכירותשהןכך

לבעיהפתרונותולמצואלנסותהבינלאומימהמאמץכחלק,טריפסהסכםבמסגרת
להגנהלהיותשיכולההבעייתיתההשפעהאתמזכירלהצהרה3סעיף.זו72קשה
הכלליהעיקרוןאתמתווהלהצהרה4סעיף.תרופותשלמחיריהןעלרוחניקנייןעל

:כדלקמן,טריפסהסכםאתוליישםלפרשיששבולאופןבאשר

צעדיםלנקוטחברותממדינותמונעאינוטריפסשהסכםמסכימיםאנו"
מחויבותנואתמדגישיםאנובעור,לכךבהתאם.הציבורבריאותעללהגנה
בזכותםהתומךבאופןלהתפרשההסכםשעלמאשריםאנו,טריפסלהסכם

לעודדובמיותרהציבורבריאותעללהגןהעולמיהסחרארגוןחברישל
זכותאתמחדשמאשריםאנו,זהבהקשר.לתרופותהציבורכללשלגישה

המאפשריםטריפסהסכםבסעיפימלאבאופןלהשתמשהחברותהמדינות
.(.נ.ג-שליתרגום)"זולמטרהבגמישותלנהוג

המצבשינויאיננה,בהצהרהאחריםמסעיפיםגםכמו,זהמסעיףהעולההגישה

(מתחייב-שיאמרוויש)אפשרישממילאבאופןההסכםפרשנותאלא,המשפטי

במפורשההצהרההכריעההמקבילהייבואשבסוגיית,לצייןיש.ורוחולשונופיעל
.73מקבילייבואשלמדיניותלאמץממדינותהמונעטריפסבהסכםדברשאין
בקביעתמכריעמשקללהיש,מחייבמשפטיתוקףאיןכשלעצמהשלהצהרהאף

שהיופרשניותבסוגיותהכריעהשהיאמאחרטריפסהסכםשלהראויההפרשנות
.במחלוקת74שנויות

691/WTftdIN(OI )/DEC,2001November140תMinisterial Declaration, Adopted.
70,2001November410תthe TRIPs Agreement and Public Health, Adopted08Declaration

2/080/(:W1TftdIN(O.
.1'בס,שם71
.2'בס,שם2ד
.5'בס,שם73
המשפיע(ש1%000)"הקשר"הבמסגרתכיקובע1969,אמנותדיניבדברוינהלאמנת(3)31'ס74

ביןמאוחרותופרקטיקותמאוחריםהסכמיםגםבחשבוןלהביאיש,אמנהשלפרשנותהעל
הצהרתשלהמשפטימעמדהלעניין.הוראותיההחלתאוהאמנהלפרשנותהנוגעיםהצדדים
TRIPs:ראו,דוחא and h)blic08Gathii "The Legal Status of the Doha Declaration.ז.[

(2002).Tec1.11.Harv15"the Law of

~

Treaties0תHealth Under

I

the Vienna

~

Convention

291.
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ומסקנותסיכום.ז

רוחניקנייןדיניעליהןלכפותבניסיונותהמתפתחותהמרינותשלמאבקן,לסיכום

לחייםכזכות)בסיסיותאדםוזכויותאחריםמשקלכבדיאינטרסיםשבובמקום
,טריפסהסכםשלאחרבשנים,עתהעדמתנהל,הפרקעלעומדות(ולבריאות

.לכךביותרהטובההאינדיקציההיאדוחאוהצהרת,מועטהלאהצלחהבמידת
הקנייןדיניכיהבינו,הברית-ארצותובראשן,המפותחותהמדינותגםכינראה

שהםלזכורשיש)טריפסבהסכםהקבועים"המינימלייםסטנדרטים"באף,הרוחני
ליישוםניתניםאינם,(המפותחותהמדינותשלבראייתן"המינימליים"הסטנדרטים

אלואלא,כלכלילשגשוגמביאיםרקאינםהרוחניהקנייןדיני.המדינותבכל
מדעית,טכנולוגיתתשתיתשללפיתוחהבמקבילומתפתחיםצומחיםאשרדינים

מגווןמוללאזנןשיש,יחסיותזכויותהנןהרוחניהקנייןזכויות.מתאימהואנושית
מדינהכלשלהכלכליתההתפתחותמרמתהמושפעיםואינטרסיםזכויותשלרחב

.ומדינה
קנייןשלבינלאומייםסטנדרטיםבגיבושטעםכלשאיןלומרכוונתנואין

בסופוטריפסבהסכםנעשהרכהשבמידהכפי)לעשותישזאתאולם.רוחני
ותוך,לכךהזקוקותלמדינותמעברתקופותקביעתתוך,בהדרגתיות(דברשל

שמשפטאפואלצפותניתן.אחריםחיונייםבאינטרסיםמקסימליתהתחשבות

ביןשהמחלוקתלצייןמעניין.בהדרגהיתהווה,זהבתחוםקיימא-ברבינלאומי
,וברזילאפריקה-דרוםבאמצעותשהדגמנוכפי,מתפתחותלמדינותהברית-ארצות

אובינלאומייםטריבונליםשלשיפוטיותבמסגרותדברשלבסופוהוכרעהלא
כאמור,ישנהדוחאשלהצהרתאף.אלהבמסגרותהליכיםשנפתחואף,מדינתיים

מעמדהאתלהשוותניתןלא,הפרשניבמישור,מסוימתמשפטיתמשמעות,לעיל
בכלאםולהכריעלנמקנדרששהיהשיפוטיגוףידיעלמתקבלתשהייתהלהכרעה

הנוכחיתבמדיניותלראותאפואניתן.טריפסהסכםהוראותהופרומהמקריםאחד
הצהרתאתעצמןעלקיבלואשרנוספותמפותחותמדינותושלהברית-ארצותשל

ויתורשנעשהמבלי,הפוליטיבמישורמחייביםובלחיזמנייםכוויתורים,דוחא
אפקטיביתלאכיפהדברשלבסופולהגיעהמשפטיבמישורהדרישהעלעקרוני

תעבור"המאבקזירת"שייתכן.שניתןככלרבותבמדינותהרוחניהקנייןזכויותשל
הברית-ארצותתשובשבמסגרתן"אחדעלאחד"שללהתמודדויותטריפסמהסכם

עמהלכרותלשיטתהסוררותמדינותלהביאותנסה80-המשנותלמדיניותה
.הרוחניהקנייןדינישלקפדניליישוםהתחייבותשיכללובילטרלייםהסכמים

שלהמגווניםההיבטיםבכללדוןביקשנולאזהקצרבמאמרכי,נעירלבסוף

מטרתנו.רוחניקנייןעללהגנהבקשרמתפתחותומדינותמפותחותמדינותיחסי
עלהשפעתהועלזהבתחוםהקיימתהאינטרסיםתמונתעללעמודהייתההצנועה

כילצייןהראוימן.טריפסבהסכםביטוילידישבאכפיהבינלאומיהדיןעיצוב
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להטמיעהמשימהאתשאתביתרWIPOארגוןעצמועלנטלהאחרונותבשנים
הקנייןמדינייתרונותלהפיקיכולותהןשאףההכרהאתמתפתחותמדינותבקרב

בשניםPO"9ארגוןמטפלשבהנכבדהסוגיה,למשל,כך.הבינלאומייםהרוחני
Traditional("המסורתיהידע"סוגייתהיאהאחרונות Knowledge(שבמסגרתה
תגמולבתוכןלקבוצותאומתפתחותלמדינותלהעניקדרכים,היתרבין,נבחנות
פולקלורביטוייעלוכן,וכדומהרפואי,אקולוגי,טכני,מדעי,חקלאיידעעלהולם

שניםמשךמתפתחותבמדינותנצברזהידע.וכדומהכסמלים,במוסיקה,באמנות
מבליהמפותחותבמדינותרביםידיעלהאחרונותבשניםמנוצלוהוא,ארוכות

WIPOארגון.כךעלמתוגמליםמסורתיידעאותושלהמקוריים"בעלים"שה

דיניםיצירתבאמצעותוהןהקיימיםהרוחניהקנייןדיניבמסגרתהן,דרכיםבוחן
השקעתןעבורהולםגמוללקבלאלהלמדינותלאפשרניתןכיצד,לכךמיוחדים
המתפתחותהמדינותשלהעצמה.75אחרותממדינותרביםמשמשתאשר,ויצירתן

לאשהעושרכך,רוחניקנייןעלהגנהשליותרמאוזנתבינלאומיתמערכתויצירת
,להפךגםאלאהמפותחותהמדינותשללכיוונןהמתפתחותמהמדינותרקיעבור

הואזהעניין.שלההלגיטימיותולחיזוקזודיניםמערכתשללביסוסהלתרוםיכולה
.נפרדלמאמרנושא

Intellectual:ראו75 Property Needs and Expectations of Traditional Knowledge"1ו,0ע
Intellectual Property and Traditional0תMissions8%561ת-Fact0תHolders : WIPO Report

.Geneva"(1999-1998)Knowledge,2001,ע.4
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