
והגגהמתפתחותמדיגות
ביגלאומיימהיבטימרוחגי:קגיין
רוחגיקגייןעלהגגהשל

מבואךא.

עודמצטמצמתאינההשונותצורותיועלרוחניקנייןעלהגנה

למשפטישהאחרונותבשנימלאומיות.במסגרותמשפטיתלהסדרה

הרוחניהקנייןנושאיבהסדרתחשובתפקידהפומביהבינלאומי

התעוררזהמשפטיתחומשלבינלאומיתבהסדרההצורךהשונימ.

העולמ,מדינותביןהמסחרקשרישלהגדלההיקףרקעעלבעיקר

אלאמדינותביןגבולותחוצימגשמיימטוביןרקלאשבמסגרתמ

זכויותביסודןהןאלה.זכויותאליהמהנלוותרוחניהקנייןזכויותגמ

שבמציאותאלאמסוימת,במדינההמיושמותטריטוריאליות

לשמורהזכויותלבעלילאפשרהצורךהתעוררהמודרניתהיבנלאומית

האמנותשניתן.ככלרבותבמדינותשלהמהרוחניהקנייןזכויותעל

בסוףכבראומצוהרוחניהקנייןבתחומהראשונותהבינלאומיות

מסוףהחלשגובשורוחניקנייןבנושאהאמנותאולמ . 9-1ההמאה

בהסדרימבעיקרהתמקדו-20ההמאהובמהלך-19ההמאה

לשמוררוחניבקנייןהזכויותבעליעללהקלשנועדופרוצדורליימ

כמעטאלהאמנותשלהמ.המקורלמדינותמחוץגמהמזכויותיעל

להגנהמהותיימסטנדרטימהפנימידביןלקבועמדינותחייבושלא

 2TRIPsהסכמשלאימוצועמחלזהבענייןמהפךרוחני.קנייןעל
ארגוןמהסכמיאחדהנוטריפסהסכמ . 1995בשנתלתוקפושנכנס

מרקש).(הסכמזהארגוןהמייסדלהסכמהנספחימהעולמיהסחר

שלחלקית,ולוהרמוניזציה,ליצירתשאיפהמבטאטריפסהסכמ

בקנייןהזכויותבעלישבובאופןהמהותיימהרוחניהקנייןדיני

שניתן.ככלרבותבמדינותולאכפןזכויותיהמעללשמוריוכלורוחני

הסחרבארגוןהחברותהמדינותאתטריפסהסכממחייבלראשונה

מינימליימלסטנדרטימשלהןהפנימיהדיןאתלהתאימהעולמי

שנראה,כפיאולמבהסכמ.הקבועימרוחני,קנייןעלהגנהשל

אףמעטהלאובמידההתפרסותמ,היקףאלה,דינימשלתוכנמ

גיבושוטרמבינלאומיתלמחלוקתנושאהיוולקיוממ,ההצדקהעצמ

אימוצולאחרגמבעינןנותרואלהממחלוקותחלקההסכמ.של

למחלוקתרבימ.קשייממעוררשיישומומאחרטריפס,הסכמשל

בשנימהבינלאומיתהקהילהשלהיומבסדרחשובמקומנודעזו

בירושלים.העבריתהאוניברטיטהלמשפטים,הפקולטההשלישי,התוארתלמיד

רוחניקנייןעלההגנהבנושאביותרהחריפההמחלוקתהאחרונות.

"מדינותהמכונותהמדינותקבוצתביןהיאהבינלאומיבמישור

שליותרגדולהקבוצהלביןמתועשות""מדינותאומפותחות"

מבקשימאנוזהבמאמר . 3מתפתחות""מדינותלכנותןשנהוגמדינות,

עלהשפעתהאתולנתחמקורותיהעללעמודזו,מחלוקתלהציג

אחדמרכזיבהיבטנתמקדהבינלאומיימ.הרוחניהקנייןדיניעיצוב

מדינותעלוהשפעתהבתרופותפטנטהגנתמתן-זומחלוקתשל

מתפתחות.

במשפטהרוחגןן IIהקגגן Iדב.

ת Iכללרה Iסק-גלאומן Iהב

הרוחניהקנייןדיניהלאומיבמישורכילציין,ישלדיוננוכרקע

ששררההטכנולוגיתהקדמהלמידתבהתאמשונותבמדינותהתפתחו

לנו,המוכרתהמודרניתבצורתמלפחותאלה,דינימככלל,בהן.

 ,-20ההמאהשלהאחרונימבעשורימיחסית.חדשהתופעההנמ

והתקשורתהמידעהעברתואמצעיהמסחרקשריהתגברותרקעעל

כברשבהןהמפותחות,המדינותבקרבהקולותרבוהמדינות,בין

הרוחניהקנייןעלההגנהאתלהרחיבמ,מפותחירוחניקנייןדיניהיו

היוכברעתבאותהשניתן.ככלרבותלמדינותהשונותצורותיועל

שיוסברכפיאולמהרוחני,הקנייןבתחומבינלאומיותאמנותקיימות

 .הגלובליזציהלעידןלהתאימכדידיבהןהיהלאלהלן,

הטכנולוגיתההתקדמותרקעעל , 9-1ההמאהשל-80הבשנות

האמנותשתיגובשומתועשות,מדינותביןהמסחרקשריוהתגברות

 ~דבברפריזאמנתרוחני:קנייןעללהגנההראשונותהבינלאומיות

ארגוןבמטגרתרוחניקנייןעל"הגנהנועםגיקודם:מאמרעלבחלקומבוטטזהמאמר

המקבילהייבואטוגיית-מדינת-ישראלעלוהשפעתו TRlPsהטכםהעולמי:הטחר

יפלויטיקהלככלהמשפט,יישארל:העילמיהטחרארגיןבפטנט"מוגניתתרופיתשל

פירטם).(טרם ) 2004עיר,ןרייך(אי

, Agreement on Trade-Related Aspects ofIntellectual Property Rights 

akesh Agreement Establishing the World Trade Organization,Annex חMa 

81 ) 1994 ( . 1 C, 33 I.L.M :להלן)טריפט")."הטכם

אתדיוננו,לצורךנאפיין,בהמשךאלה.מדינותלקבוצותומוטכמתמדויקתהגדרהאין

הנ"ל.המדינותקבוצות

 75המשפט



יצירותעללהגנהברןואמנת , 41883משנתהתעשייתיהקנייןהגנת

טטנדרטיםקובעתאינהפריזאמנתאולם . 5וטפרותיותאמנותיות

הקנייןעללהגנהבקשרהחברותהמדינותאתהמחייביםמהותיים

להגדיר(מבליכזוהגנהלקייםהבטיטיותהדרישותלמעטהתעשייתי,

להקיםפטנט),שמעניקההגנהמשךאת-למשלרמתה,את

מרשםלקייםתעשייתי,קנייןעלהגנהשירותיהנותניםמשרדים

שהוענקוהפטנטיםפרטיאתטדירבאופןולפרטםלציבורפתוח

במישורהואפריזאמנתשלעיטוקהעיקר . 6שנרשמוהמטחרוטימני

שיתוףעללהקלשנועדוכלליםאימוץבאמצעותהפרוצדורלי,

המשתניםולצרכיםבעקבותיהםשבאוהרוחניהקנייןדבינילשינויים

החברות.המדינותשל

עללהגנההבינלאומיהארגוןרשמיבאופןהוקם 1970בשנת

 , World Intellectual Property Organizationרוחניקניין

נוטפותאמנותנכרתו WIPOחטותתחת . 12WIPO-ובקיצור

למציאותהתאמהתוךהרוחני,הקנייןעלההגנהאתשהעמיקו

מטוכנויותאחתהוא WIPO 1974משנת . 13המשתנההמודרנית

חייבות WIPOבארגוןהחברותהמדינותהמאוחדות.האומותארגון

נדרשותאינןלכךמעבראולםברן,ולאמנתפריזלאמנתצדדיםלהיות

צדלהיותאואחריםתנאיםאחרלמלא

נכון . 14נוטפותרוחניקנייןלאמנות

 WIPO 179ב-חברות , 2003לאוקטובר

עשריםעלאחראי WIPOמדינות.

רוחני,קנייןעללהגנהאמנותושלוש

"לקדםותפקידווברן,פריזאמנותלרבות

העולםברחבירוחניקנייןעלההגנהאת

מדינות,ביןפעולהשיתוףבאמצעות

פעולהשיתוףתוךהמתאימים,ובמקרים

 15אחרים"בינלאומייםארגוניםעם

שעליהןהאמנות .).נ.ג-שלי(התרגום

במגווןמטפלות WIPOארגוןאחראי

בדומהאולםהרוחני.הקנייןנושאי

שלייעודןעיקרוברן,פריזלאמנות

הפעולהשיתוףבעידודהואאלהאמנות

מנגנוניםוביצירתהמדינותבין

הרישוםהליכיעללהקלהפרוצדורליים

במדינותרוחניקנייןזכויותעלוההגנה

רבהבמידהנותרהמהותיהדיןהחברות.

אחתכלשלהדעתלשיקולהמטורעניין

דביניניכריםלפעריםגרםזהמצבוכאמורהחברות,המדינותמן

זכויותבאכיפתולקשייםשונותבמדינותשהוחלוהרוחניהקניין

בינלאומיטחרוהיקפיגלובליזציהשלבמציאותהרוחניהקניין

היותהוא WIPOארגוןשבחטותבאמנותנוטףחיטרוןגדולים.

לאמנותלהצטרףממשיתמריץבהיעדרוולונטרית.אליהןההצטרפות

משגשגתתעשייהפעלהשבתחומןרבות,מתפתחותמדינותאלה,

מלהצטרףנמנעומפותחותממדינותמוצריםהעתקתעלשהתבטטה

שנכרתובאמנותנוטףבולטחיטרון . WIPOשבחטותלאמנות

מנגנוןשלוהיעדרואכיפהטמכויותשלהיעדרןהוא WIPOבחטות

אחרלמלאבאטריפטהטכם . 16ומחייבפורמליטכטוכיםיישוב

להגנהבינלאומיתמערכתליצורהמפותחותהמדינותשלתביעתן

בהטכםנדוןבטרםאלה.לפגמיםמענהשתטפקרוחני,קנייןעל

שעמדההבינלאומיתהאינטרטיםתמונתאתנבחןעצמו,טריפט

אימוצו.ברקע

הארץ.ארכיוןצילום:גזאיר.תחלואה

 • 7רוחניקנייןעלההגנהבתחוםבאמנההחברותהמדינותביןהפעולה

 , sהלאומי""הטיפולעקרוןהואזובאמנההמעוגןחשובעיקרון

(המכונותפריזלאמנתצדשהןמהמדינותאחתכלשלאזרחשלפיו

מאותהאחרתאיגודמדינתבכלליהנותזכאיהאיגוד")"מדינות

שזכאיםהפרהנגדתרופותומאותןהתעשייתיהקנייןזכויותעלהגנה

שלחשיבותהעיקרפריז,לאמנתדבומהמדינה.אותהאזרחילהן

אמנתהמהותי,במישורהפרוצדורלי.במישורהואאףברןאמנת

כפייוצרים,זכויותעללהגןהחברותהמדינותאתמחייבתברן

למדינותאפשרותמתןתוךלמדי,רחבבאופןבאמנהשמוגדרות

הגנהתקופתנקבעהכן,כמו . 9מטוימיםבענייניםטייגיםלקבוע

מותלאחרשנהחמישיםככלל,שהיא,היוצריםזכותעלמינימלית

"הטיפולעקרוןנקבעברןבאמנתגםפריז,לאמנתדבומה . lהיוצרס

המשטרשלהפינהאבנינותרווברןפריזאמנות . 11הלאומי"

שתי .-20ההמאהרובבמהלךרוחניקנייןעללהגנההבינלאומי

הטכנולוגיות,להתפתחויותבהתאםלעתמעתתוקנוהאמנות
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סותרימביגלאומיימאיגטרסימג.

הרוחגיהקגייןבהגגת

הראשונההקבוצהמדינות:שלקבוצותשלושביןנבחיןדיוננולצורך

המתועשות"."המדינותאוהמפותחות""המדינותקבוצתהנה

מערבומדינותארצות-הבריתנכללותזוקבוצהשלהקשה"ב"גרעין

להגדירןשניתןמדינותשלהןהאחרותהקבוצותשתי . 17אירופה

זו,קבוצהבתוךהמדינותביןשהפערימאף , 18מתפתחות"כ"מדינות

קבוצהרבימ.המוהחברתית,הכלכליתהתפתחותןמידתמבחינת

טכנולוגיותיכולותבעלותמדינותכוללתמתפתחותמדינותשלאחת

במדינותשמקורמשוניממוצרימלהעתיקבעיקרלהןהמאפשרות

שלמשמעותיתעצמאיתפעילותבהןמתקיימתלאאךהמפותחות,

הבינלאומי.בשוקמוניטיןבעלימותגימיצירתושלופיתוחמחקר

רומ-מזרחדנמדינותעמבעיקרהמזוהותאלה,מדינותלכנותנהוג

 Newly Industrialized Countries-הלטיניתובאמריקהאטיה

הרוחניהקנייןדיניהיולאאלהממדינותברבות .) NIC-(ובקיצור

תחולהבעלתמינימליתהגנההעניקוהמהיותרולכלמפותחימ,

במדינותהתקיימהשהיאככלהפטנט,הגנתלמשל,(כ,ךמוגבלת

בהמשך).נדוןשבונושא-תרופותעלכללדנרךהוחלהלאכאלה,

המקנותאלה,במדינותהקיימותהטכנולוגיותהיכולותרקעעל

הפיתויגדולזולימ,מועתקיממוצרימבייצוריחטי""יתרוןלהן

בקנייןזכויותהנושאיממוצרימשלהעתקהבפעילותבהןלעטוק

מוצרימהעתקתשלמתעשייההחל-מפותחותממדינותרוחני

מזויפימצריכהמוצריבייצורוכלהתרופות)(כגוןבפטנטמוגנימ

אומפותחותממדינותפירמותשלידועיממטחרטימניהנושאימ

טענתמחשב.תכנותאומוזיקליותיצירותעמדיטקימשלהעתקה

 NICה-מדינותכלפיבראשן,וארצות-הבריתהמפותחות,המדינות

מהשקעתמ ) Free Riders (חינמ""נהנותבגדרהןכיאפואהייתה

המפותחות).במדינותרוחניבקנייןהזכויות(בעליאחרימשל

ההעתקהפעילותבעקבותהמפותחותהמדינותבכלכלתהפגיעה

הטחרהיקפינוכחבמיוחדחריפההייתה NICה-במדינותהענפה

 NICה-במדינותשמקורממועתקיממוצרימהמדינות.ביןהגדלימ

תחרותמתחרימהמשמהמפותחות,למדינותבקלותדרכממוצאימ

משמעותי,באופןגבוהשמחירממ,מקורייהבמוצרימהוגנתבלתי

הקנייןזכויותבעלילידיהמועברימהתשלומימעקבהיתרבין

במדינותשהתבצעהההעתקהפעילותלהלן,שיוטברכפיהרוחני.

 ..טטנדרטיממערכתלייטדהדרישהברקעשעמדההיאכאלה

(להלן: 405עי , 10מסי , 312כ"א , 1883התעשיתיהקניןהגנתדבברפאריסאמנת

מאזישראל.ובהןלאמנה,צדדיםהןמדינות 164 , 2003ליולינכוןפריז")."אמנת

תעשייתי""קניין . 1979בשנתשבהן,האחרונה-פעמיםשבעהאמנהתוקנהאימוצה

סימני-שירות,סימני-מסח,רמדגמים,פטנטים,ככוללרחב,באופןפריזבאמנתהודגר

 ) 2 ( 1סיראוהוגנת.בלתיתחרותומניעתמקורכינוייאומוצאציונימסחריים,שמות

 . 406בע'פריז,לאמנת ) 3 (-1ו

(להלן: 581ע' , 21מס' 737כ"א , 1886ואמנותיותספרותיותיצירותלהגנתברןאמנת

מאזישראל.ובהןלאמנה,צדדיםהןמדינות 151 , 2003לספטמברנכוןברן")."אמנת

 . 1979בשנתשבהן,האחרונה-פעמיםשמונההאמנהתוקנהאימוצה

 • 422בע'פריז,לאמנת 12ס' 6

מארצותבאחתכהלכהשהגיש"מישלפיוהעדיפותעקרוןקביעתבאמצעותלמשל,

שבאמיאומסחר,לסימןאותעשייתילמדגםתועלת,לדגםלפטנט,בקשההאיגוד

לאמנת 4ס' .קדימה"מדיןהארצות,בשארבקשההגשתלצורכיייהנו,תחתיו,

 • 407בע'פריז,

 • 407בע'פריז,לאמנת 2ס'

עלחובהומטילואמנותיות"ספרותיות"יצירותמגדיר 582בע'ברן,לאמנת 2ס'

הןככוללתהיוצרזכותאתמגדירההאמנהבחקיקה;היוצריםזכויותעללהגןהמדינות

 .) 589-588בע'ברן,לאמנת 6בסילמשל,(כך,מוסריתזכותוהןכלכליתזכות

 • 590בע'ברן,לאמנת 7ס' 10

 . 587 , 585בע'ברן,לאמנת-5ו 3ס' 11

 Convention Establishing the World-הארגוןאתייסדהאשרהאמנה 12

Intellectual Property Organization , אתיצרהלא ,-1970בלתוקףנכנסהאשר

בסיסעלשפעלהארגוןבצורתקיימתהייתההארגוניתהתשתית-מאיןישהארגון

 The United Intemational Bureaux forונקרא(ה"איגוד"),ברןואמנתפריזאמנת

the Protection of Intellectual Property שלוהתיבותבראשינודעזה(ארגון

מבנייםשינוייםנערכו WIPOאתשייסדההאמנהמכוח .) BIRPI-בצרפתית

 . WIPOל-שונההארגוןשלושמו , BIRPIב-ואדמיניסטרטיביים

 : 2002בשנתלתוקףשנכנסואמנותשתילצייןניתןכדוגמה 13

36 ,] 20, 1996 . WIPO Copyright Treaty (WCT) [adopted in Geneva, Dec 

) 1997 ( 65 . I.L.M , ו-) WIPO Perforrnances and Phonograms Treaty (WPPT 

) 1997 ( 76 . adopted in Geneva, Dec. 20, 1996],36 I.L.M [, כלליםהקובעות

 .האינטרנטלעידןהמותאמים ,יוצריםזכויותעלבינלאומיתהגנהשלמעודכנים

מבלירוחניקנייןנושאיעלדביוניםלהשתתףיכולותשמדינותהיאהדברמשמעות 14

אינהלמשל,ארצות-הברית,אלה.דיוניםבעקבותשיתקבלולאמנותמחויבותשהן

 Hague Agreement Conceming (מדגמיםשליבנלאומילרישוםהאגלהסכםצד

the Intemational Deposit ofIndustrial Designs (, באופןשולחתהיאאולם

 M.L. Cheek "The :ראולאמנה.בשינוייםהדניםהמומחיםלמפגשימשלחתסדיר

Limits of Inforrnal Regu1atory Cooperation in Intemational Affairs: A 

/' Review ofthe Global Intel1ectual Property Regime" 33 Geo. Wash. Jnt 

297 , 277 ) 2001 ( . L. Rev . 

15 , Convention Establishing the Wor1d Intellectual Property Organization 

782, 784 . July 14, 1967, art. 3, 61.L.M . 

הבינלאומיהדיןביתבפנייידונוסכסוכיםכינקבעברןובאמנתפריזבאמנתאמנם 16

- I.C.J (בהאג Intemational Court of Justice (, כלחסרתנותרהזוהוראהאולם

לאמנותהצטרפותןעםלהודיעהזכותשמורהשלמדינותמאחרמעשית,משמעות

מדינותואכןסכסוכים,ליישובהנוגעיםבסעיפיםמחויבותעצמןרואותאינןהןכיאלה

 ,הבינלאומיהדיןביתבפנימובאסכסוךשבהםבמקריםאףכן,כמוכך.נהגורבות

להימנעוכךהרלוונטיתמהאמנהלפרושנגדהמופניתשהפסיקההמדינהשלביכולתה

 . Cheek, supra note 14, at p . 299 :ראומסנקציה.

כלכלייםבסטנדרטיםלהיעזרשניתןאףאלה,מדינותלקבוצתמדויקתהגדרהאין 17

כלכליפעולהלשיתוףהארגוןכגוןיוקרתי""מועדוןעלנמניתמדינהבהיותאושונים

- O.E.C.D (ולפיתוח Organization for Economic Cooperation and 

Deve1opment ( בעיקרשכיום,לצייןישהמפותחות".המדינותכ"ארגוןלזהותושנהוג

מסורתיבאופןנחשבושלאמדינותגםזהבארגוןכחברותהתקבלופוליטיות,מסיבות

 .מקסיקוכגוןכמפותחות,

מדינותרשאיותהעולמיהסחרבארגוןמדויקת.הגדרהאיןמתפתחות"ל"מדינותאף 1 8

מסוימותהוראותתחולתלצורךכ"מתפתחות"אוכ"מפותחות"עצמןאתלהגדיר

חברהמדינהשבוהאופןעללערעראחדותמדינותשללאפשרותבכפוףבהסכמים,

עצמה.אתהגדירה

ווהמשפט
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מדינותכוללתהשלישיתהקבוצהרוחני,קנייןעללהגנהבינלאומית

מתאימהטכנולוגיתתשתיתהנעדרותבמיוח,דעניותמתפתחות

לייבואנזקקותאלהמדינותהעתקה,שלמשמעותיתפעילותלביצוע

ממדינותרוחניקנייןזכויותעליהםהנושאיםחיונייםמוצריםשל

נהוגבפטנט),מוגנותתרופותהיאלכךבולטת(דוגמהמתועשות

כ-מגדירהאו"םשארגוןהמדינותעםזומדינותקבוצתלזהות

" Least Developed Countries " :19"מדינות(להלן("LDC , 

ממדינותבייבואמכרעתבמידהתלויותאלהמדינותכאמור,

מוצריםעבורלשלםאלהמדינותשליכולתןזאת,עםמתועשות,

הרוחניבקנייןהזכויותבעליאתכראוישיתגמלבאופןמטוימים

ההתפתחותרמתרקעעלביותר,מעטההיאמוצרים,לאותםהנלווה

במדינותכללדברךהתקיימולא , LDCבמדינותהנמוכההטכנולוגית

ליוצרים,מזעריתהגנהרמתהעניקושהםאורוחניקנייןדיניאלה

במדינותלמקובלבהשוואהאחרים,זכויותולבעלילממציאים

מפותחות,

לאתגרהרקעהםהללוהמדינותקבוצותשלוששביןהפערים

בתחוםאחידיםטטנדרטיםשלבינלאומיתמערכתשבגיבושהקשה

השאלהטימניאתשמעליםאלהגםשהםשיאמרווישהרוחני,הקניין

ראויה,שאיפהכזוטטנדרטיםמערכתלגיבושהשאיפהלהיותבאשר

ביןבאינטרטיםהפעריםנוכחכילומר,ישהדיוןשלזהבשלב

מערכתלגיבושהשאיפהכיברילעיל,שהוצגוכפיהשונות,המדינות

שאיפההייתהלארוחניקנייןעללהגנהגלובליתטטנדרטים

המדינותשהפעילוכדבמלחץבעיקרהנבעההיאאלאאוניברטלית,

מערכתשללאימוצהלהטכיםהמתפתחותהמדינותעלהמפותחות

הכלכליבכוחןמשתמשותהמפותחותשהמדינותתוךזאת,כזו,

קשריעמןלקייםהמתפתחותהמדינותשלובהיזקקותןהעדיף

הטכםשללאימוצושהובילולתהליכיםהרקעהיהזהואכן,מטחר,

לגיטימיותיתרלהקנותמנתעלאולםבהמשך,שיתוארכפיטריפט,

במדינותכנהוגרוחניקנייןדינילאמץמתפתחותממדינותלתביעתן

גרידאכלכליכלחץתצטיירלאזושתביעהמנתועלהמפותחות,

טיעוניםלגייטהמפותחותהמדינותהתאמצוחלש,צדעלחזקצדשל

שאפוהמפותחותהמדינותזו,בתביעתןלתמיכה"אוניברטליים"

הקובעתבינלאומיתדיניםמערכתשלהלגיטימיותאתלחזק

דיניםכמערכתרוחני,קנייןעלהגנהשלמחייביםטטנדרטים

אלאבלב,דהמפותחותהמדינותצורכיאתלטפקאינהשתכליתה

לצורךכולה,הבינלאומיתלקהילהבנוגעהמציאותומחויברצויכדין

הסוגטוגים,משניבטיעוניםשימושנעשהזולגיטימיותביטוט

זכויותולפיוהכללי,התאורטיבמישורעניינוטיעוניםשלהאחד

דבומהו"טבעיות","אוניברטליות"טיבןמעצםהןהרוחניהקניין

המדינותאתששימשוהטיעוניםשלהשניהסוגגשמי,בקנייןלזכויות

רוחני,קנייןעלהגנהשלגלובלימשטרלאימוץבתביעתןהמפותחות

טטנדרטיםאימוץשנטען,כפיתועלתניים,כלכלייםטיעוניםהם

דבומהמתפתחות,מדינותידיעלרוחניקנייןעלהגנהשלמחמירים

המדינותשלהאינטרטיםאתגםתואםהמפותחות,במדינותלנהוג

 78המשפט

כיהאח,דעיקריים,נימוקיםשניעלנטמכהזוטענההמתפתחות,

כתוצאההםנטותיהכאתיגדילויוצריםאושממציאיםהעודבה

מוגנותביצירותאובפטנטשימושיםעבורשיתקבלומתשלומים

והדברוביצירה,בפיתוחבמחקר,השקעהיתרתעודדרבות,במדינות

ייהנושמהםחדשניים,פיתוחיםשליותרגדולהלכמותיוביל

הואהשניהנימוקהמתפתחות,המדינותלרבות-כולןהמדינות

השקעותשליותרגבוהותמרמותליהנותיוכלומתפתחותשמדינות

להטתמךיוכלוזריםשמשקיעיםבמידהטכנולוגיה,והעברותחוץ

אלהבמדינותמוגניםמטחרייםוטודותתהליכיםשמוצרים,כךעל

ראויה,בצורה

דיניעללהישעןהמבקשהטיעונים,שלהראשוןלטוגבאשר

התייחטותכולליםאלהדיניםאכן,הבינלאומיים,האדםזכויות

בדברהאוניברטליתבהכרזהנמצאלכךביטוירוחני,בקנייןלזכויות

חברתיותכלכליות,לזכויותובאמנה 201948משנתהאדםזכויות

בלדב,כלליתבהתייחטותמדוברזאת,עם , 211966משנתותרבותיות

עללהגנהשיהיו,ככלמינימלייםטטנדרטים,לגבשמחייבתשאינה

הקנייןזכויותמכך,יתרההבינלאומי,במישוררוחניבקנייןהזכויות

והיקףגבולותיהןמהותן,מעצםהכלכליות,הזכויותעלנמנותהרוחני

הזכויותממרבית(להבדילהכלכליותהזכויותשלהתפרטותן

העצמאיתלקביעתןמכרעתבמידהנתוניםוהפוליטיות)האזרחיות

 , 22בהןהשורריםהכלכלייםבתנאיםבהתחשבמדינות,של

שעליהםהנימוקיםשלנכונותםלמידתבאשרגםטפקלעוררניתן

שלמצדןהנשמעיםהכלכליים-התועלתנייםהטיעוניםנטמכים

כללשבדרךמכךמתעלםהראשוןהנימוקהמפותחות,המדינות

רוחניקנייןלזכויותנושאשהואאובפטנטהמוגןמקורימוצר

לירידהיביאוהדברמוצר,אותושלמהחיקוייותריקריהיהאחרות,

בטיטייםבמוצריםמדוברכאשרמוצר,לאותובביקושמשמעותית

המוצרמחירעלייתשלההשלכותתרופות,אומזוןכגוןוחיוניים,

זה,ענייניםמצבנוכחקטלניות,ואףלכתמרחיקותלהיותיכולות

בכמותבעלייההמתבטאתהשוליתהתועלתאםטפקכיהטבוריםיש

לשווקיםפטנטהגנתלקבלהאפשרותמהרחבתכתוצאהההמצאות

בשלהצרכניםברווחתבירידההמתבטאתהעלותעלעולהנוטפים,

הייתהלאשבהןבמדינותבפטנטהמוגניםהמוצריםבמחיריהעלייה

עולמיכללמשטריצירתאםטפקמכ,ךכתוצאהבעבר,פטנטהגנת

כלכליתמבחינהאופטימליתלתוצאהתביאפטנטיםעלהגנהשל

שיעיל,מדינותוישהקיימת),הבינלאומיתבמציאות(בהתחשב

טפקכן,כמו , 23כזהמשטרלאמץלאלצןשלאכלכליים,משיקולים

הניתןהמונופולהרחבתידיעלהממציאיםשלהעושרהגדלתאם

שהדברבהנחה(אףנוטפותלמדינותהפטנטהגנתבאמצעותלהם

יעילהלתוצאהתביאובפיתוח),במחקרנוטפתהשקעהיתמרץאכן

הממציאיםפועליםשבהבמדינהשהשוקייתכןכלכלית,מבחינה

לרמההגיעכברהמפותחות)מהמדינותאחתכלל,(בדרך

שקיימתאףוייתכןובפיתוח,במחקרהשקעהשלהאופטימלית

המצרפיתשהרווחהבטוחזהאיןובפיתוח,במחקריתרהשקעת



שעדיףוייתכןובפיתוח,במחקריושקעשיתקבלנוטףדולראמתגדל

 • 24הקיימותוהטכנולוגיותההמצאותשלויבישומבהטמעהלהשקיעו

המבטטימחד-משמעיימאמפיריימנתונימאיןהשני,לנימוקבאשר

משקיעיממרתיעהרוחניקנייןעלחזקההגנההיעדרכיההנחהאת

במחלוקתשנויוהנושאמתפתחות,במדינותמלהשקיעחיצוניימ

החלטתביטודעומדימומגוונימרבימשיקולימ . 2Sכלכלנימבין

דבברמחלוקתוקיימתפלונית,במדינהלהשקיעאמחוץמשקיעי

שיקולימעלאפקטיביימרוחניקנייןדינישלקיוממהשפעתמידת

אלה.

גלובלימשטראימוץאמטפקלפחותקיימכיולומר,לטכמניתן

ברמההמצרפיהעושראתיגדילרוחניקנייןעלהגנהשלחזק

טיעוניאתמקבלימאמאףוהבינוני.הקצרהזמןבטווחהגלובלית,

במדינותרוחניקנייןעלחזקההגנהכיהמפותחותהמדינות

שתוצאהנראהאלה,במדינותגמהעושראתתגדילהמתפתחות

והבינוני,הקצרהזמןבטווחרב.זמןחלוףלאחררקתתקיימכזו

רוחניקנייןעלהגנהשלמחמירימטטנדרטימאימוץשלהמשמעות

אלמתחומןעושרשלהעברההמתפתחות,המדינותמבחינתהיא,

המחקרפעילותמרביתמתבצעתשבהןהמפותחות,המדינות

לאמץהמפותחותהמדינותשאיפתאתאפואלראותיש . 26והפיתוח

התואמתלגיטימיתכשאיפהרוחני,קנייןעלהגנהשלגלובלימשטר

להתייחטישאךאלה,מדינותשלהמידיימהכלכליימהאינטרטימאת

כזהמשטרשלתרומתועללהצביעהמנטימלטיעונימבחשדנות

והבינוני.הקצרהזמןבטווחלפחותהגלובלית,הכלכליתלרווחה

מתפתחותמדינותלחייבישמידהבאיזולשקולישלמשל,כ,ן

מוצרימשלופיתוחמחקרשלפעילותבהןמתקיימתשלאשכמעט

שקיימימכפיפטנטימדינישלמחמירימטטנדרטימלאמץמ,חדשניי

המתפתחותמהמדינותרבותשלהכלכליהשגשוגמפותחות.במדינות

באפשרותדווקאכאמור,טמון,והבינוני)הקצרהזמןבטווח(לפחות

המפותחות.במדינותשמקורןטכנולוגיותלהעתיק

טריפטהטכםשללאימוצו.הרקעד

הקשרימהתגברותעמ ,-20ההמאהשלהאחרונימבעשורימ

בינלאומי,לטחרחטמימשלההדרגתיוהיבטולמדינותביןהמטחריימ

ממדינותוכמהארצות-הברית(בעיקרהמפותחותהמדינותנאלצו

מצדהייצואבתחומגוברתתחרותעמלהתמודדהאירופי),האיחוד

ייצורויכולותתעשייתיתתשתיתלפתחשהחלו , NICמדינות

המפותחותהמדינותשלהלבתשומתמכ,ןכתוצאהמרשימות.

החדשות,המתחרותאצלשננקטתהפנימיתהמדיניותלעברהופנתה

בלתיבאופןפוגעתהמפותחות)המדינותידיעלשנטען(כפיאשר

שאפוהמפותחותהמדינות . 2דשלהןהמטחריימבאינטרטימהוגן

בהן,שפותחוההמצאתייממהחידושימהיתרונותמלואאתלמצות

תחומימ-והאלקטרוניקההתרופותתעשייתבתחומיבמיוחד

ויקרימ.רביממשאבימהשקעתמצריכימוהפיתוחהמחקרשבהמ

(מבליהמתפתחותבמדינותאלהמוצרימשלבהעתקהראוהן

עלמתוגמלימובפיתוחבמחקראוביצירהשעטקושהגורמימ

נושאימשני .שלהןהכלכליימבאינטרטימקשהפגיעההשקעתמ)

-האחדהמפותחות:המדינותאצללדאגהמקורהיוועיקריימ

במוצרימלפטנטיממתפתחותמדינותשהעניקוההגנההיקף

אחרות),מבחינותאוההגנהמשך(מבחינתתרופותכגוןמטוימימ,

 .אירופהמדינותוברובבארצות-הבריתמאשריותרמצומצמהיה

רבותמתפתחותבמדינותפטנטלהענקתהתהליכימכן,כמו

השוקמכ,ןכתוצאהמשפטית.וודאותשקיפותבהיעדרהתאפיינו

מקומייממוצרימידיעלרבימבמקרימנשלטהמתפתחותבמדינות

הנושאהמפותחות.במדינותשיוצרומקוריימממוצרימשהועתקו

התופעההואהמפותחות,המדינותאצללדאגהמקורשהיווההשני

שלאמועתקותמחשבתכנותשלומכירהייצורשלההיקףרחבת

המתפתחות,במדינותפירטיותווידאואודיוקלטותושלברישיון

שלזולימלחיקויימוהצמדתמידועיממטחרטימנישלהעתקהוכן

המועתקימהמוצרימהמפותחות.מהמדינותהמקוריימהמוצרימ

מתפתחות,מדינותאותןשלהפנימילשוקמחוץגמדרכמאתמצאו

 ~בשלמשמעותיבאופןהיקרימהמקוריימהמוצריממולאלוהתחרו

כתיבתלמועדנכוןכוללת,והיאהאו"ם,ידיעלמוגדרת LDCמדינותשלהקטגוריה 19

אטיה.ביבשתוחלקןאפריקהביבשתרובןמדינות, 49זה,מאמר

מחייב,משפטיחוקףחטרתההכרזה . 1948האדםזכויותדבברעולםבאילכלההכרזה 2ס

הבינלאומימהמשפטחלקלהיותהפכובההמעוגנותהזכויותכלאןכשלעצמה,

המוטרייםהאינטרטיםלהגנתזכאיאדם"כלכיקובעלהכרזה ) 2 ( 27ט'המנהגי.

ראו:רוחו".פרישהיאאמנותיתאוטפרותיתמדעית,יצירהבכלהכרוכיםוהחומריים

1155 1948 Universal Decleration of Human Rights of 10 December 

331 . U.N.T.S . 

עי , 31מטי , 1037כ"אותרבותיות,חברתיותכלכליות,זכויותדבברבינלאומיתאמנה 21

 213בע'לאמנה, ) c () 1 ( 15ט'כלכליות").זכויותדבברבינלאומית"אמנה(להלן: 205

האוניברטלית.בהכרזההכלוללזהדומהנוטחכולל

תוןלהחליט,רשאיותמתפתחות"ארצותכיהקובע ) 3 ( 2טיובמיוחד , 2בטישם, 22

לזכויותיערבוהןמידהבאיזוהכלכלי,ולמצבןהאדםלזכויותנאותהלבתשומת

 .אזרחיהן"שאינןאדםבנילגביזובאמנהשהוכרוהכלכליות

23 A.V. Deardorff"Should Patent Protection Be Extended to AII Developing 

Countries?" The Muitiiaterai Trading System: Anaiysis and Options jor 

435 ) 1993 ,. Change (Ann Arbor, R.M. Stem ed . גם:וראוThe British 

COlnmission on Intellectual Property Rights "Integrating Intellectual 

21-22 ) 2002 Property Rights and Development Policy" (September :להלן)

" The British Commission Report "( עותק)במערכת).שמור

24 M.J. Trebilcock & R. Howse The Reg!liation oj internationai Trade 

310 ) 1999 ,. London, 2'd ed (. 

25 The British Comlnission Report supra note 23, at pp.22-24; F.M. Abbott 

The TRIPs Agreement, Access to Medicines and the WTO Doha " 

Ministerial Conference" Pubiic Law and Legai Theory Working Paper 

9 ) 2001 No. 36 (October עותק)במערכת).שמור

26 442-443 . Deardorff, supra note 23, at pp . 

 H. Stalsonראו: ,-80הבשנותבארצות-הבריתזהבענייןשגובשהלעמדה 27

228 ) 1987 ( inteiiectuai Property and U.S Competitiveness in Trade . 
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קוצרמטעמיהרוחני,בקנייןהזכויותלבעליהמשולמימהסכומימ

 , 28בלדבהפטנטימבנושאזהמאמריתמקדהיריעה,

ארגוןבחסותשגובשוהרוחניהקנייןאמנותשלחולשתןרקעעל

WIPO וארצות-הבריתהמפותחות,המדינותביקשולעיל,,כמתואר

ההגנהנושאלביןהבינלאומיהסחרנושאביןזיקהליצורבראשן,

למדינותחזקתמריץליצורמנתעלזאתלסוגיו,רוחניקנייןעל

רוחני,קנייןעלהגנהשליותרגבוהימסטנדרטימלאמץהמתפתחות

הבינלאומיהסחרמיתרונותליהנותמעוניינותשיהיומדינותכך,

שימלאורוחניקנייןדיניאימוץדבמותמחירכךעל"לשלמ"יידרשו

הסכמיכן,כמובהסכמ,שינוסחוכפיהמינימליותהדרישותאחר

סכסוכימויישובאכיפהמנגנוניכללדברךכוללימהבינלאומיימהסחר

אכיפהתאפשרהרוחניהקנייןלנושאהזיקהויצירתיחסית,מפותחימ

ארצות-הבריתזה,בתחומהמדינותהתחייבויותשליותראפקטיבית

מדינותכלפיהסחרבתחומחד-צדדיותבסנקציותלאיימהחלה

הגנהשללגישתה,הולמימ,סטנדרטימלאמץלדרישותיהשסירבו

ארצות-ביןדו-צדדיותאמנותהתקבלוזהלחץתחתרוחני,קנייןעל

לאמץמדינותאותןאתשחייבומתפתחותמדינותלביןהברית

נעשהזהבכיווןהראשוןהצעדהאזורית,ברמהכאמור,סטנדרטימ

 , NAFTA-אמריקהצפוןמדינותשלהחופשיהסחרבהסכמ
29שנתבסוףשנחתמ 1992 , NAFTA הסחרהסכמאתהחליף

בסוגייתנגעשלאכמעטאשרלקנדה,ארצות-הבריתביןהחופשי

הסחרוהסדרי , NAFTAהסכמגובשכאשררוחני,בקנייןהזכויות

נדרשהמקסיקו,אתגמשיכללוכךהורחבואמריקהבצפוןהחופשי

שהיאכפירוחניבקנייןזכויותעלהגנהלספקלהתחייבמקסיקו

מפרט NAFTAלהסכמ 17פרק , 30ובקנדהבארצות-הבריתקיימת

קנייןעללהגנהבקשרהחברותמהמדינותאחתמכלהדרישותאת

 1994- 1986בשנימהתנהל NAFTAהסכמלגיבושבמקבילרוחני,

 General Agreement on) GATTשלהדיונימבסבבומתןמשא
Tariffs and Trade ( שלבסופושהובילאורוגוואי","סבבהמכונה

העולמי,הסחרארגוןשללהקמתו ) 1995שנת(בראשיתדבר

סדרעללהעלותהמפותחותהמדינותביקשואלהדיונימבמסגרת

המדינותהביעובתחילהרוחני,קנייןעלההגנהנושאאתהיומ

שהארגוןהייתהטענתןזה,בנושאהדיוןלעצמהתנגדותהמתפתחות

הואהרוחניהקנייןבתחומנורמותגיבושעלהמופקדהבינלאומי

WIPO , שלהסמכותגדרוכיGATT בלדב,סחרלנושאימצומצמת

רוחניקנייןכ"זכויותהוגדרהדיונימנושאפשרה,שלכמוצא

 Trade-Related Intellectual Property (בסחר"הקשורות
Rights (, היבטבכללדוןבהתנגדותןמדינותמספרהתמידובתחילה

מובהקבאופןהקשורימהיבטימלמעטרוחני,קנייןשלמהותי

הנושאהיבטישכלהוסכמדברשלבסופואולמסחר,לנושאיוישיר

 , 3רוחניןקנייןעלהגנהשלמחייבימסטנדרטימקביעתכולליידונו,

טריפסהסכמלקבלתדבר,שלבסופוהסכימו,המתפתחותהמדינות

ממעיןכחלקטריפסהסכמאתראייתןביניהן:סיבות,כמהבשל

הסכמתןתמורתשלפיהמפותחות,מדינותעמחבילה""עסקת

 80המשפט

בתחומימהמפותחותהמדינותמןלהטבותיזכוהןההסכמ,לקבלת

המתפתחותהמדינותשלחששןוחקלאות);טקסטיל(כגוןאחרימ

נגדארצות-הבריתשתנקוט(סנקציות)חד-צדדיימצעדיממפני

מהמדינותחלקמצדוציפייהרוחני;קנייןזכויותהמפרותמדינות

זרותהשקעותתעודדרוחניקנייןעלשהגנהלכךהמתפתחות

 , 32לתחומןטכנולוגיהוהעברת

להסכמהובילואורוגוואיבסבבהרוחניהקנייןבנושאהדיונימ

קנייןעלההגנהנושאשלמגוונימהיבטיממקיףההסכמטריפס,

הכותרתאולמבסחר,הקשורימבהיבטימבהכרחמתמקדואינורוחני

הסכמעצמו,בהסכמגמלשמשהמשיכהמלכתחילהלדיונימשניתנה

ועקבותמתנגשימ,אינטרסימביןעדיןאיזוןמשקףטריפס

אורוגוואיסבבבמהלךלמתפתחותמפותחותמדינותביןהקונפליקט

בהוראותיו,היטבניכרותרוחני,קנייןזכויותעללהגנההקשורבכל

טריפטהטכםה.
שורהקובעההסכמסעיפימ,ושלושהשבעיממונהטריפסהסכמ

בקצרהנעמודלהלןהשונימ,הרוחניהקנייןבענפיהסדרימשלארוכה

ישמשושאלהמאחרפטנטימ,עללהגנההנוגעותמההוראותכמהעל

בתרופות,הפטנטהגנתבסוגייתבמחלוקתדיוננובהמשךאותנו

בהןשניכרותההסכמשלהכלליותמהוראותיוכמהנבחןכן,כמו

יהיוהןשאףהמתפתחות,המדינותשלאצבעותיהןטביעות

דיוננו,להמשךרלוונטיות

להסכמהנספחיממההסכמימאחדהואטריפסהסכמכאמור,

המעוניינתמדינהכללפיכ,ךהעולמי,הסחרארגוןאתהמייסדמרקש

וליהנותהעולמיהסחרארגוןשלהיוקרתי"ל"מועדוןלהצטרף

מעצממתחייבתהארגון,מדינותעמשלההסחרהיקפימהגדלת

בארגוןחברותכיומטריפס,הסכמאתלאמץלארגוןהצטרפותה

חשיבותועלללמדיכולהלדבהזוועודבהמדינות, 146העולמיהסחר

בעיסוקוהואטריפסהסכמשלייחודוההסכמ,שלעצמתוועל

קודמהוסדרושלאנושאימלרבותהרוחני,הקנייןשלרבימבענפימ

סודותעלההגנה(כגוןכלשהירב-צדדיתאמנהבמסגרתלכן

מינימליימסטנדרטימקביעתתוךגאוגרפיימ),ציונימועלמסחריימ

החברותהמדינותהפנימית,בחקיקתןלאמץהחברותהמדינותשעל

כדימשפטיימאכיפהאמצעישלקיוממאתלהבטיחמתחייבות

שלהפרותנגדבאפקטיביותלפעולהזכויותלבעלילאפשר

~נהליתהחלטהכלעלשיפוטיתביקורתולאפשר , 33זכויותיהמ

בחסותשהתקבלולאמנותבניגוד , 34רוחניבקנייןלזכויותבקשר

35WIPO , יישובמנגנון-חזקאכיפהבמנגנוןנתמךטריפסהסכמ

 , 36העולמיהסחרארגוןבמסגרתהפועל , GATTשלהסכסוכימ

תחומעלואחראיטריפסהסכמשליישומועלהמפקחנוסףגוף

טריפס,מועצתהואהעולמיהסחרארגוןבמסגרתהרוחניהקניין

לתוכוקלטטריפסהסכמכילצייןיש , 37ההסכממתוקףהפועלת

עיגונוהיאבולטת(דוגמהעקרונותיהןואתוברןפריזאמנותאת

 ,) 38טריפסבהסכמהלאומיהטיפולעקרוןשל



שלהשניבחלקקבועותטריפסהסכמשלהמהותיותההוראות

מהמאחדשכלפרקימ,כמהכוללההסכמשלזהחלקההסכמ,

שבהןהשונותהרוחניהקנייןמזכויותאחתעלההגנהאתמעגן

ציוניממסחר,סימנייוצרימ,זכויות-טריפסהסכממטפל

מ,מסחרייוסודותמשולביממעגלימפטנטימ,מדגמימ,גאוגרפיימ,

להסכמ, 5בפרקקבועותהפטנטימבתחומהמהותיותההוראות

הטכנולוגיה,תחומיבכלההמצאות,כלכיקובעלהסכמ ) 1 ( 27סעיף

בתהליך,שמדוברוביןבמוצרשמדוברביןפטנט,להגנתכשירות

-(כלומרהמצאתית""התקדמותבהןשישחדשות,שהןבתנאי

טכנולוגיתמבחינהליישמןושניתןמאליה),מובנתאינהשההמצאה

להסכמ ) 1 ( 27סעיףקובעעודשימושית),שההמצאה-(כלומר

בסיסעלהפליהללאפטנטהגנתלהעניקהחברותהמדינותשעל

המוצרוהיותשלההטכנולוגיהתחומההמצאה,הומצאהשבוהמקומ

הןהטכנולוגיהתחומיבכלהמצאותכיהקביעהמיובא,אומקומי

המדינותשלהעיקרייממההישגימאחדאתמהווה 39פטנטכשירות

שלהעיקרייממהוויתורימואחדטריפס,בהסכמהמפותחות

פטנטימעלנסבהזהבנושאהמחלוקתעיקרהמתפתחות,המדינות

לתרופותפטנטהגנתהעניקולארבותמתפתחותמדינותבתרופות,

תרופות,לייצורלתהליכימפטנטהגנתהעניקואלהממדינות(רבות

אתלהוציאכישלונןבעקבות , 40עצמה)התרופהקרילמוצר,לאאך

ריכזופטנט",כשירות"המצאותשלהרחבהמההגדרההתרופות

מתאימימחריגימבקביעתמאמציהןעיקראתהמתפתחותהמדינות

שלמידהלנהוגלמדינותלאפשרכדיבהמשישכלליימ"ו"עקרונות

שיפורטכפיהרפואי,בתחומבעיקרהפטנט,הגנתביישומגמישות

לקבועהחברותהמדינותאתמחייבטריפסלהסכמ 33סעיףלהלן,

הגשתממועדהחלהפטנטלהגנתשנימעשריממינימומשלתקופה

פטנטשמעניקהזכויותאתמפרט ) 1 ( 28סעיף , 4לפטנטוהבקשה

מצדדימלמנועהזכותאתכוללותאלהכיוקובעבו,הזכויותלבעלי

להשתמש,לייצר,הפטנטבעלהסכמתאתקיבלושלאשלישיימ

נשואהמוצראתאלהממטרותלאחתלייבאאולמכירהלהציע

תהליך,שהןבהמצאותפטנטימלגביקיימתדומה(הוראהההמצאה

 ,) 42התהליךשלהישירהמוצרעלגמחלותוהזכויות

שלשונימאינטרסימביןפשרהפריהואטריפסהסכמכאמור,

מדינותשלהאינטרסימאתמבטאההסכמשונות,מדינותקבוצות

כקובעמהותומעצמההסכמ)אתיזמו(שכאמור,מפותחות

רוחני,קנייןזכויותעלהגנהשלמחייביממינימליימסטנדרטימ

החברותהמדינותהתחייבותעמיחדאלה,סטנדרטימשלקביעתמ

המיעילות,אכיפהמערכותולקיימהפנימיתלחקיקתןלאמצמ

המתפתחותהמדינותהשפעתהמפותחות,המדינותשלהבולטהישגן

הקובע ) 8-1(סעיפימהראשוןובחלקולהסכמבהקדמהניכרת

מעברתקופותבקביעתוכן ,"מבסיסייועקרונותכלליות"הוראות

מתפתחות,במדינותההסכמליישומ

לפירושפתחפותחותההסכמשבתחילתהכלליותההוראות

למדינותלאפשרשיכולבאופןהמהותיימ,הסעיפימשלתכליתי

המתאימימ,במקרימבהסכמהקבועימהסטנדרטימאתלהגמיש

בלתיחלקהיאשההקדמהההסכמ,בגוףהעקרונותשלהכללתמ

להשליךכדיבכךשישמאחרמיוחדת,חשיבותבעלתהיאממנו,נפרד

החלימהפרשנותלכלליבהתאמההסכמפרשנותעלישירבאופן

 ~ההסכממצהירשעליהמהעקרונות , 43בינלאומיותאמנותעל

ממשיכותזהבנושאשהמחלוקותמאחרהיתרביןהפטנטיםבנושאלהתמקדבחרנו 28

בענפיםמאשריותררבהובחריפותטריפס,הסכםשלאימוצולאחרגםלהתקיים

המחלוקותעיקרשבהןהמסחר,וסימניהיוצריםזכויותכגוןהרוחניהקנייןשלאחרים

הרצוי.הדיןמשאלתלהדבילהאכיפהבעייתסביבנסבות

29 ) 1993 ( 612 . North American Free Trade Agreement, 32 I.L.M . 

30 , A.O. Sykes "Pub1ic Hea1th and Intemationa1 Law: TRIPs 

. Phannaceutica1s, Deve10ping Countries, and the Doha 'Solution '" 3 Chi 

50 , 47 ) 2002 ( . J. lnl '1. L עותק)במערכת).שמור

 B.L. Das The World Trade Organisalion: A G!lide 10 Ihe Frameworkראו: 31

355-356 ) 1999 , or lnlernalional Trade (London ן

 Sykes, supraראו:המתפתחותהמדינותידיעלטריפסהסכםלקבלתהרקעעל 32

59 . note 30, at p . 

 . 99בע' , 2הערהלעיל ,טריפסלהסכם ) 1 ( 41ס' 33

שם.שם,טריפס,להסכם ) 4 ( 41ס' 34

פעולהשיתוף WIPOוארגוןהעולמיהסחרארגוןמקיימיםטריפסהסכםקבלתמאז 35

בתחומימידעובהחלפתטריפסהסכםיישוםאחרבמעקבבעיקרהמתבטאביניהם,

ארגוןעםפעולהשיתוףלקייםהחברותהמדינותשאיפתהשונים.הרוחניהקניין

WIPO 1.1ב .טריפסלהסכםבהקדמהבמפורשמעוגנת ביןהסכםלתוקפונכנס-1996.

 Agreement Between the Wor1d (ביניהםהפעולהשיתוףאתהמסדירהארגוניםשני

Inte11ectua1 Property Organization and the Wor1d Trade Organization 

] 1995 [(. 

הסחרארגוןאתהמייסדלהסכם 2נספחבמסגרתהוקםהסכסוכיםיישובמנגנון 36

 Understanding on Ru1es and Procedures Goveming-מרקש)(הסכםהעולמי

the Sett1ement of Disputes . השיפוטמנגנוניהשתכללותאתהמתארתלסקירה

למשפט:"מדיפלומטיהרייךא'ראואורוגוואי,סבבבעקבות GATTשלוהאכיפה

והסכמיגאט"טהסכמיבמסגרתהבינלאומייםהסחריחסישלהיורידיזציהתהליך

 • 384-371,351(תשנ"ט)כבמשפטעירניהחופשי"הסחר

 • 108בעי , 2הערהליעלטריפס,להסכם 68ס' 37

 . 85בע'שם,טריפס,להסכם 3ס' 38

אואבחוניותלשיטותפטנטהגנתלהעניקשלאלמדינותמתירלהסכם ) 3 ( 27ס' 39

קרואורגניזמיםימשאינםחייםולבעליםילצמחוכןחיים,בבעליאואדםבבניטיפוליות

החברות.המדינותדעתלשיקולהמסורבענייןמדוברלייצורם.ביולוגייםולתהליכים

 . 94בע'שם, ,טריפסלהסכם ) 3 ( 27ס'

 C.M. Correa "Patent Rights" lnleliecl!lai Property and lnlernalionaiראו: 40

,. Trade: The TRlPs Agreemenl (London, C.M. Correa & A.A. Yusuf eds 

 .)" lntelleclual Property and lnlernalional Trade "(להלן: 1998 ( 189 , 192

הפטנטים,לחוק 52ס'(ראוהישראלידביןקבועהשהייתההתקופהאתתאמהזותקופה 41

הסכםבעקבותשלההפטנטיםחוקאתתיקנהלמשל,ארצות-הברית, .) 1 967-תשכ"ז

 Uruguay Round Agreements (שנים-20ל-17מהוארכההפטנטשתקופתכךטריפס

532 § 1994 Act, Pub. L. No. 103-4658 December (. 

 . 94בע' 2הערהליעלטריפס,להסכם b) ( 28ס' 42

43 ) 2 ( 31 . Vienna Convention on the Law ofTreaties (1969) 81.L.M 679, art . 

אמנתהעברית:האוניברסיטהבהוצאתבספרפורסמומבואדבריבליוויעברינוסח

זהרימ'מאתמבואודבריתרגרם(תשל"ח),אמנותדינידבבר 1969במאי 23מיוםוינה

רוזן.וש'
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בחללפועלאינורוחניקנייןעלההגנהשנושאבכךהכרהמבטאימ

ישהשונותהרוחניהקנייןזכויותעלההגנהאופיבקביעתוכיריק,

בהקדמהלמצואניתןלכךביטוינוספימ,באינטרסימלהתחשב

במטרות"מכירותהחברותהמדינותכיהיתר,ביןהקובעת,להסכמ

רוחני,קנייןעללהגנהלאומיותמערכותשלציבוריתמדיניותשל

מערכותבבסיסכעומדותוטכנולוגיות,התפתחותיותמטרותלרבות

ההכרה ,),נ,ג-שלי(תרגומרוחני"קנייןעללהגנהלאומיות

כמצויימ ) Public Policy (ציבוריתמדיניותבשיקוליהמפורשת

מהתביעותאחתהייתההשונות,במדינותהרוחניהקנייןדיניבבסיס

שהובילוהדיונימבמהלךמתפתחותמדינותשהעלוהחשובות

הקנייןדינישלפיהתפיסהטריפסהסכמאימץבכך , 44טריפסלהסכמ

והמסקנהשונימ,חברתיימאינטרסימביןלאיזוןכליהמהרוחני

למדינה,ממדינהשונהבאופןליישממשניתןהיאמכךהמתבקשת

משולבימהספציפיימהמדיניותשיקוליהתפתחותן,למידתבהתאמ

להסכמ 3 'סעיףלמשל,כך,טריפס,הסכמשלרבותבהוראות

מוצרימלייצורכפייהרישיונותלהוציאלמדינותהמתירטריפס

בפטנט,המוגןהמוצראתלייצררישיונותכלומר-בפטנטהמוגנימ
1 __ __ 

בעלשלהתנגדותולמרות

תנאימבהתקיימהפטנט,

מובהקיבטויהוא-מסוימימ

המאפשרתבהסכמלהוראה

שיקולילשקוללמדינות

התפתחותשלמדיניות

חברתית,ורווחהכלכלית

הכלליתההוראהשלקיומה

קונקרטיביטוינותןה"עקרונות")(סעיף 8סעיףהרוחני,הקניין

לנקוטלמדינותמתיר )'( 8סעיף , 7שבסעיףהכלליותלמטרותיותר

אתולקדמותזונההציבורבריאותעללהגנההחיוניימצעדימ

להתפתחותמחיונית""חשיבותבעליבתחומימהציבוריהאינטרס

שמותרמבהירה )'( 8לסעיףהסיפהוהטכנולוגית,הכלכלית-חברתית

הוראותעמאחדבקנה"עולימשהמבתנאיכאלהצעדימלנקוט

גמישותשלמידהמתפתחותלמדינותמאפשרזהסעיף , 46זה"הסכמ

עלהנדרשימרוחניקנייןשלסטנדרטימהמיישמתחקיקהבאמצן

הציבורילאינטרסהחיוניימבנושאיממדוברכאשרזאת,ההסכמ,פי

החירותעלהיחידהההגבלההציבור,בריאותנושאובמיוחדהכללי,

היא,הציבורי,האינטרסאתלקדמבמטרהלחוקקהמדינותשל

הוראותעמאחדבקנהלעלותהצעדימשעללסעיף,בסיפהכאמור

שהוגשההסעיףלנוסחהמקוריתבהצעהנזכרלאזהסייגההסכמ,

הנראהככלנוסףוהוא , 47מתפתחותמדינותעשרהשלוששלמטעמן

אתלפרשאיןכינראה , 4Sהמפותחותהמדינותשלדרישתןרקעעל

מהסטנדרטימחריגהכלעלאיסורשקיימבאופן )'( 8לסעיףהסיפה

הסעיףאתירוקןכזהשפירושמאחרבהסכמ,הקבועימ

שבסיפההסייגשלנכוןפירושלפיכ,ך , 49ממשיתוכןמכל

מתייחסזהשסייגהוא )'( 8לסעיף

ההסכמ",ול"רוחההסכמהוראותלכלל

שבהקדמה,וההצהרות 7סעיףכולל

מהסטנדרטימהחריגהאמזאת

מבטאתבהסכמהקבועימהמינימליימ

הרצוןביןהענייןבנסיבותראויאיזון

אינטרסימלביןהרוחניהקנייןעללהגן

בריאותזהובכללחיוניימציבוריימטובתבשיקוליהמכירה

סעיף- 8סעיףשלהשניחלקוהציבור,בבסיסכעומדימהכלליהציבור

לחששמפורשביטוינותן- ) 2 ( 8גמתוכלהרוחני,הקנייןדיני

עלולהרוחניקנייןעלהגנהשלפיו , 2007,כוכמכרקטארדוחאהעולמי,הסחרארגוןשלהשריםועידתלקביעתפרשניעזרכלילשמש

הכללי,הציבוריהאינטרסמבחינתרצויותשאינןלתוצאותלהביאסעיפימשניספק,במקריהרוחניהקנייןזכויותשלהתפרסותןהיקף

מדינות,ביןטכנולוגיהשלהפצתהעלמכשולימלהערימובמיוחדשללאינטרסימביטויהמאףהמהווימטריפסבהסכמחשובימ

בקנההעולימהולמימצעדימלנקוט"ניתןכיקובע ) 2 ( 8סעיף ) Objectives-ה"מטרות"(סעיף 7סעיףהממתפתחותמדינות

כיקובע 7סעיף , 4S(Principles-ה"עקרונות"(סעיף 8וסעיף

חדשנותלקידומתתרומואכיפתןרוחניקנייןזכויותעל"ההגנה

ההדדיתלתועלתמטכנולוגיה,שלחופשיתולהעברהטכנולוגית

וכלכלית,חברתיתולרווחהטכנולוגי,מידעצרכניושליצרנימשל

חשיבותו ,),נ,ג-שלי(תרגומלחובות"זכויותביןהמאזןובאופן

ונראה-הרוחניהקנייןמטרותשהשגתבהדגישוהואזהסעיףשל

הטכנולוגית)החדשנות(קידומתעשייתי"ב"קנייןבעיקרשמדובר

שלהאינטרסימאתגמבחשבוןשיביאבאופןלהיעשותצריכה-

 " and to a balance-הסעיףאתהמסיימהביטויהרחב,הציבור
" of rights and obligations הקנייןלתפיסתנוסףעיגוןהוא

במדינותהרווחותלגישותבניגודאינטרסימ,לאיזוןככליהרוחני

שללכאורה,ה"מוחלט"ה"קנייני",הפןאתהמדגישותמפותחות
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שללרעההניצולאתלמנועמנתעלההסכמ,הוראותעמאחד

פרקטיקותאימוץאוהזכויותבעליידיעלרוחניבקנייןזכויות

עללרעהמשפיעותאוסבירבלתיבאופןהסחראתשמגבילות

כאמור, ,),נ,ג-שלי(תרגומטכנולוגיה"שלהבינלאומיתההעברה

לפרשנותפתחפותחימטריפסבהסכמהמעוגנימהכלליימהעקרונות

הוראהבו,הקבועיממהסטנדרטימחלקביישומיותרגמישה

אותמומיישמתהנ"להכלליימלעקרונותביטויהנותנתספציפית

"מדינותשלפיוטריפס,להסכמ 30בסעיףמצויההפטנטימתחומעל

בתנאיפטנט,שמעניקלזכויותמוגבלימחריגימלקבועיכולותחברות

הרגילהניצולעמסבירבלתיבאופןמתנגשימאינמאלהשחריגימ

בהתחשבהפטנט,בעלשלהלגיטימיימהאינטרסימועמהפטנטשל

 ,),נ,ג-שלי(תרגוממ"שלישייצדדימשלהלגיטימיימבאינטרסימ



לעיל,שנדונולהטכם,-8ו 7טעיפיםעםיחד 30טעיףשלקריאה

באופןהקיימותהזכויותאתלהגבילהחברותלמדינותמאפשרת

ותזונה,הציבורבריאותעל"הגנהשלמטעמיםפטנט,לבעלרגיל

 , 50כלכלית"להתפתחותחיונייםבתחומיםהציבוריהאינטרטוקידום

תנאיםקביעתזהובכלללפטנטבזכותלרעהשימושלמנועמנתועל

נגדפעולהגםלהצדיקיכול 30טעיף . 5טביריםןבלתימטחריים

המשפיעבאופןבפטנטשימושונגדטבירותבלתיטחרהגבלות

אפשריים,אלהכל . 52טכנולוגיהשלהבינלאומיתההעברהעללרעה

 ) Unreasonably (טביר""בלתיבאופןפוגעיםאינםהםעודכל

בצדדיםהתחשבותותוךהפטנט,בעלשלהלגיטימייםבאינטרטים

רקלקבועמאפשרהנ"ל 30שטעיףהעובדהחשובהשלישיים.

הםאלהמונחים .) Limited Exceptions (מוגבלים""חריגים

לציין,מענייןטפציפיים.במקריםפרשנותהטעוניםכללייםמונחים

נושאאתהאחרונותבשניםשמלווההטוערתהמחלוקתשלמרות

 30טעיףעלהטתמכולאמתפתחותמדינותבתרופות,הפטנטים

הנגישותלבעייתפתרונותלמצואהניטיונותרקעעלבטענותיהן

המתירטריפט,להטכם 31טעיףזאת,לעומת . 53חיוניותלתרופות

לתשומתזוכהמטוימים,בתנאיםכפייהרישיונותלהוציאלמדינות

מתןבחקיקהלהטדירלמדינותמתיר 31טעיףזה.בהקשררבהלב

רישיוןשמוצאלפנילמשל,כ,ןתנאים.מטפרתחתכפייהרישיונות

ומתןמשאלנהלטבירהזמןתקופתבמשךמאמץלעשותישכפייה,

טבירים",מטחרייםב"תנאיםבהטכמהרישיוןעלהפטנטבעלעם

כפייהרישיוןהוצאתלאומי".חירוםב"מצבמדוברכןאםאלא

 31טעיףהפטנט.לבעלהולםפיצוילמתןבכפוףלהיעשותחייבת

לקיומוהתנאיםמהםכגוןוקשות,רבותפרשניותשאלותמעורר

ומתןמשאלנהליששבוהזמןמשךמהולאומי,"חירום"מצבשל

אלהשאלותטבירים".מטחריים"תנאיםומהםהפטנטבעלעם

רישיונותלהוצאתבנוגעבעיקרהאחרונותבשניםהתעוררוואחרות

בהמשך.ונדוןנשובכךועלבפטנט,מוגנותתרופותלייצורכפייה

בהטכםעצמןעללקבלהמפותחותהמדינותשנאלצונוטפתפשרה

המדינותעלההטכםהחלתבדחייתביטוילידיבאהטריפט

הטדרימיוחדים.מעברהטדריקביעתבאמצעותזאת,המתפתחות.

מפותחותמדינותשביןבהבדליםהתחשבותמשקפיםהמעבר

 . LDCבמדינותמיוחדתהתחשבותתוךמתפתחות,למדינות

הפטנטיםלנושאטפציפייםמעברהטדריגםנקבעוההטכםבהוראות

המהוויםנושאים-לחקלאותובכימיקליםפרמבצטייםבמוצרים

מחייבההטכםככלל,מתפתחות.במדינותמיוחדתלדאגהמקור

מ-החל(כלומר,לתוקףמכניטתושנהלאחרהחברותהמדינותאת

מרביתיישוםאתלדחותהורשו 55מתפתחותמדינות . 54 ) 1.1.1996

ל-עד(כלומר,לתוקףמכניטתושניםלחמשההטכםהוראות

חמששלנוטפתמעברתקופתניתנתאלה,עלנוטף . 56 ) 1.1.2000

הגנתאצלןהתקיימהשלאמתפתחותלמדינות ) 1.1.2005(עדשנים

פטנטהגנתליישםתרופות)(כגוןמטוימיםטכנולוגיהבתחומיפטנט

העולמיהטחרבארגוןהחברותמדינותכעשרים . 57הרלוונטיבתחום

הודו.היאשבהןשהבולטת , 58לתרופותפטנטהגנתהעניקולא

--1.1.2006לעד-ארוכהמעברתקופתניתנה LDCלמדינות

הטריפטמועצתהחליטהלאחרונה . 59ההטכםהוראותמרביתליישום

פטנטיםלהגנתבנוגע LDCמדינותשלהמעברתקופתאתלהאריך

6-601.1לעדתרופותעל ארוכהמעברתקופתבקביעתהמטרה . 201.

ליצורהמעבר,תקופתבמהלךלהן,לאפשרהיא LDCלמדינות
ג

וי- ..מדינותבאותןרוחניקנייןעלשהגנהכךיציבה,טכנולוגיתתשתית

44 " A.A.Yusuf "TRIPs: Background, Principles and General Provisions 

Jntellectllai Property and Jnternational Trade, supra note 40, at p. I1 . 

שלקבוצהידיעלשהוגשהטריפטלהטכםטיוטההצעתעלמתבטטיםאלהטעיפים 45

 MTN.GNGING11/W/71 [14 May (ו 990מאיבחודשמתפתחותמדינותו 3

זוהצעהשהציעההמדינותקבוצת-להטכם")הטיוטה"הצעת(להלן: ) 1990 [

פרו,ניגריה,הודו,מצרים,קובה,קולומביה,טין,צ'ילה,ברזיל,ארגנטינה,אתכללה

ארצות·מטעםטיוטההצעתהוגשהזולהצעהבמקבילופקיטטן.אורוגוואיטנזניה,

MTN.GNGINGI1 1990 [(הברית /W/70 [11 May ( -כללהלאזוהצעה

להטכם. 8ו· 7טעיפיםכדוגמתומטרותעקרונותשלכללייםטעיפים

שם.להטכם,הטיוטהמהצעתנלקחזהטעיףגם 46

 . 45הערהלעיל 47

48 13 . Yusuf, supra note 44, at p . 

49 14 · 13 . Jbid, at pp היאאמנהשלשלשונהפרשניתחזקהשיששהיותטועןאבוט

מדינותידיעלשננקטיםשצעדיםכך )ו( 8ט'אתלפרשישאוטרת,ולאמתירה

טריפט,להטכםבהתאםשהםמחזקהייהנוהציבורבריאותעללהגןמנתעלמתפתחות

 Abbott, supra noteזאת:הטועןעליוטללהטכםבהתאםאינםשהםההוכחהונטל

26 . 25, at p . 

 • 87בע' , 2הערהליעלטריפט,להטכם ) 1 ( 8ט' 50

שם.שם,טריפט,להטכם ) 2 ( 8ט' 5ו

 • 86בעישם,טריפט,להטכם ) 2 ( 8ו· 7ט' 52

53 52 . Sykes, supra note 30, at p . 

 .ו 07בע' , 2הערהליעלטריפט,להטכם ) 1 ( 65ט' 54

.ישראלו 8הערהלעילראוהעולמיהטירובבארגוןמתפתחות""מדינותלהגדרת 55

רק-בהתאםטריפטהטכםבהחלתחויבהוהיאמתפתחתכמדינהעצמהעלהכריזה

 . 2000משנת

ו. 07בע' , 2הערהלעילטריפט,להטכם ) 3 ( 65ו· ) 2 ( 65בט' 56

שם.שם, ,טריפטלהטכם ) 4 ( 65ט' 57

 " Financial and other lmplications ofthe lmplementation ofthe TRlPsראו: 58

) 1996 ( Agreement for Developing Countries", UNCTAD Geneva עותק)

 .במערכת)שמור

 .ו 08בע' , 2הערהליעלטריפט,להטכם ) 1 ( 66ט' 59

התקופהאתלהאריךטריפטמועצתאתמטמיךשם,שם,טריפט,להטכם 66טי 60

למדינותהמעברתקופתאתלהאריךהטריפטמועצתאישרה 27.6.2002ב· .האמורה

LDC 25החלטה(ראונוטפותשניםבעשרבתרופותלפטנטיםבנוגע / IP/C של

שתידוןדבוחאהשריםלוועידתהמטכמתההצהרהבעקבותוזאתהטריפט),מועצת

הניכרתמתפתחות,במדינותהתחשבותשלכלליתממגמהחלקהיאזוהחלטהלהלן.

פרוטביתרנעמודזומגמהעלהעולמי.הטחרבארגוןדוחאשיחותטבבפתיחתמאז

 ·בהמשך

במוצריםפטנטלרישוםבקשותלקבלמחויבותהמדינותהמעבר,תקופותבמהלך

לתקופההמעברתקופתתוםלאחדיוענקעצמוהפטנטפטנט.הגנתלגביהםאיןשעדיין

להטכם ) 8 ( 70ט'לפטנט,הבקשההוגשהמאזשחלפההתקופהניכוילאחרשנותרה

 .וו O •ו 09בע' , 2הערהליעלטריפט,
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אלהממדינותעושרלהעברתרקתגרומלאטריפסבהסכמכנדרש

באותןהפנימיתהכלכלהאתתקדמאלאמפותחות,למדינות

6מדינות l , שלהמיוחדימבצרכיממכירטריפסשהסכמלציין,יש

אלה,למדינותבנוגעהמעברתקופותחלוףלאחרגמ LDCמדינות

בצרכיממכירותהחברותשהמדינותנאמרלהסכמבהקדמה

מקסימליתגמישותלהןלאפשרובצורךאלהמדינותשלהמיוחדימ

ליצורלהןלאפשרמנתעלשלהן,הפנימיבמשפטההסכמביישומ

 , 62ובת-קיימאיציבהטכנולוגיתתשתית

לגבש-המפותחותהמדינותשלהעיקריתשאיפתןלסיכומ,

-שניתןככלרבותמדינותכלפימחייבימבינלאומיימסטנדרטימ

שלגיבושוסביברחבהלהסכמהלהגיעכדיאולמהתגשמה,אמנמ

המדינותשלמבחינתןפשרותשלשורהההסכמכוללטריפס,הסכמ

יזמוהכללתןשאתהוראותשלשורהכוללההסכמהמפותחות,

להתחשבמחייבות,ואףמאפשרות,ואלההמתפתחות,המדינות

כלכלית,התפתחות(שיקוליהרחבבמובנוהציבורי"ב"אינטרס

הוראותהרוחני,הקנייןזכויותביישומוכדומה)הציבורבריאות

(כגון"טכנית"הסתגלותתקופתרקלאהןאףמשקפותהמעבר

התואמתרוחניקנייןבנושאחקיקהלאמץלמדינותהנדרשהזמן

בשלושטרממדינותבאותןהתחשבותאלאההסכמ),הוראותאת

שיועילורוחניקנייןדינילאמץהכלכליתהתפתחותןרמתמבחינת

למדינותמתחומןעושרלהעברתאמצעירקיהווולאעצמןלהןגמ

 , LDCלמדינותבנוגעבעיקרבולטהדבריותר,מפותחות

מתפתחותלמדינותמפותחותמדינותביןהמחלוקתאתנבחןלהלן

התעוררהזובסוגיההמחלוקתבתרופות,פטנטימהגנתסוגייתסביב

ובכךטריפס,הסכמשלאימוצושלאחרבשנימדווקאעוזהבמלוא

הרוחניהקנייןדינישללמעמדמחשובמעשימבחןמהווההיא

החדשה,בכסותמהבינלאומיימ

עלהגגהטביבלוקת nהמו.

בתרופותפטגטימ

הפרמבצטיהתחומעלהפטנטימדיניהחלתהלאומי,במישור

הןהנוגעיממיוחדימובשיקולימבאינטרסימהתחשבותמצריכה

העלויותהממציאימ,מבחינתהצרכנימ,לציבורוהןלממציאימ

זאת,במיוח.דגבוהותהןלשוקחדשהתרופהבהוצאתהכרוכות

מורכבהואחדשהתרופהשלוהפיתוחהמחקרשתהליךמאחר

המחקרתהליךעלודאות,חוסרשלרבהבמידהומתאפייןוממושך,

ניתןבטרמרישוישלויקרממושךהליךגמלהוסיףישוהפיתוח

והרישויוהפיתוחהמחקרתהליכיהחדשה,התרופהאתלשווקיהיה

שלהייצורעלותשלהאריחלקאתמהווימחדשהתרופהשל

סיומלאחרעצמוהמוצרייצורשלהשוליתהעלותחדשה,תרופה

מזערישיעורמהווהוהיאכלל,בדרךגבוההאינהאלהתהליכימ

שקדמובהליכימנעוצהכאמור,שרובה,הכוללת,מהעלותבלדב

התרופותתעשייתשלאלהמאפיינימהתרופה,שלהמסחרילייצור
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זה,בתחומבמיוחדחשובהפטנטהגנתכיהטענהאתמבססימ

בתחומופיתוחבמחקרלהשקעהתמריץיהיהלאשבלעדיהמאחר

המדינותאתשהובילוהמאלהטעמימחיוניותו,עלעורריןשאין

זאת,תרופות,עלגמפטנטהגנתלקבועככולן,רובןהמפותחות,

פטנטהגנתהתקיימהלאשבהןרבותמתפתחותלמדינותבניגוד

חלקאימצושאז ,-20ההמאהשל-80הלשנותעדתרופותעל

הלחצימהתגברותבעקבותבעיקרתרופותעלפטנטהגנתמהמדינות

הממציאימשלהאינטרסימארצות-הברית,מצדהבילטרליימ

היחידימהאינטרסימאינמופיתוחמחקרלעודדוהאינטרס

לבריאותחיוניותשתרופותגממחייבהציבוריהאינטרסהמעוריבמ,

מפנידה-פקטומחסומשיהוובמחירימלמכירהיוצעולאהציבור

לרכשן,הציבורשכבותכלשלהאפשרות

תרופותשלשמחיריהןלכךלדאוגחובהמוטלתמדינותעלאכן,

באופןלהבטיחמחובתןכחלקזאת, ,מדיגבוהימיהיולאחיוניות

אתגמכמוותושביהן,אזרחיהןשללחיימהזכותאתאפקטיבי

שניתןביותרהגבוהההבריאותולרמתגופניתלשלמותזכותמ

 , 63הבינלאומיימהאדמזכויותדביניהמעוגנותזכויות-להשיגה

סבסודבאמצעותהיתרביןזותוצאהלהשיגיכולותעשירותמדינות

הןהמפותחותהמדינותבריאות",ב"סלוהכללתןחיוניותתרופות

והפיתוחהמחקרפעילותכלכמעטמתבצעתשבהןהמדינותגמ

המבתרופותבפטנטימהזכויותבעליולפיכךחדשות,תרופותשל

 NICמדינותאלה,מדינותאזרחישהמופרטימתאגידימכללדברך

לאלרובאךקיימות,תרופותשלייצוריכולתבעלותלעתימהן

חדשות,תרופותשלמשמעותיתופיתוחמחקרפעילותבהןמתבצעת

בהעתקה,הואזהבתחומיתרונןאחרימ,בתחומימכמולפיכ,ך

מצדחשותהמפותחותשהמדינותהאיוממקורגמזה-וכאמור

גמנעדרותאלהשמדינותהרי , LDCלמדינותבאשראלה,מדינות

תרופותבייבואמכריעבאופןתלויותוהןתרופותלייצריכולת

סובלותאלהשמדינותמאחרבמיוח,דחריפהבעייתןזרות,ממדינות

וכןושחפת,מלריהאידס,בעיקר-קשותמחלותשלממגפות

ואפריקה,אסיהבמדינותרבימסובלימשמהןקשותטרופיותמחלות

הטוב,במקרהלהן,מאפשרת LDCמדינותשלהתשלומיכולת

יתקשוהןאךצורכות,שהןהתרופותשלהייצורעלויותאתלכסות

המושקעותוהפיתוחהמחקרמעלויותמקצתולולכסותמאוד

תרופותעלפטנטהגנתהחלתמשמעות , 64בפטנטמוגנותבתרופות

בתחומןהקיימהעושרמעטהעברתאפואהנההמתפתחותבמדינות

מוותדיןגזר-אוהמפותחות,במדינותהזכויותבעלישללכיסמ

הגבוהמחירןאתלממןיוכלושלאאדמבנישלרבותרבבותעבור

התרופות,של

הגנתלהעניקמדינותעלכיהכריעטריפסהסכמשראינו,כפי

עמלכך,התנאימהתמלאואמאחר,מוצרבכלכמובתרופותפטנט

ה"עקרונות"סעיפי(בעיקרהכלליותשההוראותכךעלעמדנוזאת,

טובתשלכלליימבשיקולימהתחשבותמאפשרימוה"מטרות")

סעיףכיראינוכן,כמוהציבור,בריאותבשיקוליובמיוחדהציבור,
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בפטנט,הזכויותבעלישלדעתמעלשלאבפטנטמוגניממוצרימ

חפימשאינמבסעיף,המנויימתנאימובהתקיימהולמ,לפיצויבכפוף

מלהכריענמנעטריפסהסכמשבונוסףנושאפרשניות.מבעיות

מתפתחותמדינותבידיכלילשמשיכולואשרחד-משמעיבאופן

סוגייתהואבתרופותבפטנטהזכויותלבעליהתשלומנטלאתלעקוף

המקבילהייבואסוגייתעלעמדנואחרבמקומהמקביל"."הייבוא

קובעטריפסשהסכמשאףשנאמרדיכאןדיוננולצורך . 65בהרחבה

בפטנט,המוגןהמוצראתלייבאהזכותבעללדבוהואהפטנטשבעל

שלייבואלמנועגמרשאיהפטנטבעלאמבשאלהספקנותר

כלומרהפטנט),בעל(ברשותכדיןנמכרהואשבוממקומהמוצר

שלהראשונההמכירהעלרקלשלוטיכולהפטנטבעלהאמ-

נוספותעסקאותעללשלוטשביכולתואוהחופשיבשוקהמוצר

מקביל"."ייבואעלמדוברשאזייבוא,בעסקאותכשמדוברבמוצר

בסוגיהשנוצרההמשפטיתהעמימותעלהסתמכומתפתחותמדינות

נמכרוהתרופותשבהןממדינותתרופותשלמקבילייבואוהתירוזו

והייבואהכפייהרישיונותנושאהפטנט.בעלברשותיותרבזול

בתחומהמובילהארצות-הברית,שלחמתהאתעוררהמקביל

סנקציותלנקוטאיימהארצות-הבריתתרופות.שלוהפיתוחהמחקר

עצוממשיעורהסובלותמדינות(שתיודרומ-אפריקהברזילנגדסחר

שאימצוחקיקהיבטלולאאלואמאוכלוסייתן)בקרבאידסנשאישל

רישיונותהנפקתומאפשרתמקבילייבואהמתירה-90השנותבסוף

הצבתתוךבאידס)לטיפול(בעיקרחיוניותתרופותלייצורכפייה

נימבארגופעילימהכפייה.רישיונותלקבלתתנאימשלנמוךרף

ארצות-ממשלנגדלמאבקנרתמואדמזכויותוארגוניבאידסלמאבק

הכבדוהחברתיהכלכליהאנושי,המשבראתהדגישוהמהברית.

שלישכמעטהערכות,כמהפי(עלאלהבמדינותהאידסשגורמ

בעקבותהאידס).נגיףשלנשאיתהנהאפריקהדרוממאוכלוסיית

רישיונותפיעל(שייצרובברזילהמקומיימהיצרנימשלהתחרות

ב-באידסלטיפולהתרופותמחיריצנחוהפטנט,בעליעמכפייה)

82 העוינתהקהלדעתבעקבות , 1999שנתבסוףשנימ.חמשבתוך %

בחודשממדיניותה.ארצות-הבריתבהחזרההגובר,הציבוריוהלחץ

ברזילנגדפתחהשבהממהליכימארצות-הבריתבהחזרה 2001יוני

העולמיהסחרארגוןשלהסכסוכימיישובמנגנוןבפני 2001בשנת

מספר . 66טריפסהסכמלהפרתבטענהלכןקודמחודשיממספר

לחברותקראוהאירופי,הפרלמנטוכןהעולמ,ברחביממשלות

בדרומ-משפטבביתשהגישותביעהלבטלהאמריקניותהתרופות

תדמיתינזקלהןנגרמכיהבינוהתרופותחברותזה.בענייןאפריקה

שהתבססהתביעתןאתלזנוח ) 2001שנת(בתחילתוהחליטוקשה,

ארצות-הברית . 67טריפסהסכמלהפרתטענהעלהיתר,ביןהיא,אף

כלפיסחרבסנקציותמאיומנמנעתהיאשלפיהמדיניותאימצה

התקבלהואףהאידס,מגפתבשלחמורבמשברהנתונותמדינות

המשברנוכח . 68כאלהלמדינותחוץסיועמתןהמאפשרתחקיקה

בינלאומיימ,ארגוניממצדהגוברימוהקולותהמתפתחותבמדינות

הקונפליקטאתלפתורמממשלתיימלאוארגונימאדמזכויותגופי

לתרופותנגישותלהבטיחהצורךלביןטריפסהסכמביןהמתעורר

החלטותלקבלבצורךלהכרההעולמיהסחרארגוןהגיעחיוניות,

שלהשרימבוועידתהושגהממששלדרךפריצתזו.קשהבסוגיה

בסיומה . 2001בשנתקטאר,דבוחא,שנערכההעולמיהסחרארגון

הצהרה-האחתהצהרות:שתיהתקבלודבוחאהשרימועידתשל

טריפסהסכמ"דבברספציפיתהצהרה-והשנייה , 69מסכמתכללית

למדינותחשובהישגמהווההאחרונהההצהרה . 70הציבור"ובריאות

הסחרארגוןשלביחסומפנהנקודתמסמלתוהיאהמתפתחות,

בריאותלביןרוחניקנייןעלההגנהביןההתנגשותלבעייתהעולמי

מצהירותהחברותהמדינותחיוניות.לתרופותוהנגישותהציבור

 71מתפתחותבמדינותהבריאותבעיותבחומרתמכירותשהןכךעל

הבינלאומימהמאמץכחלקטריפס,הסכמבמסגרתלפעולובצורך

 ...מזכירלהצהרה 3סעיף . 72זוקשהלבעיהפתרונותולמצואלנסות

המפותחותהמדינותעלכי,קובע 108בע' , 2הערהלעילטריפט,להטכמ ) 2 ( 66ט' 61

למדינותטכנולוגיההעברתיקדמושאלהמנתעלבתחומןלמפעלימתמריצימלהעניק

LDC קיימא.ובתיציבהטכנולוגיתתשתיתליצורלהןלאפשרכדי

 • 84בע' , 2הערהלעילטריפט,להטכמלהקדמה 6פטקה 62

בעי ,) 1 ( 12טיותרבותיות.חברתיותכלכליות,זכויותדבברהבינלאומיתלאמנה 12טי 63

הבריאותמרמתליהנותכלבזכותמכירותזובאמנהצדשהן"מדינותכיקובע , 212- 211

להשיגה".שאפשרביותרהגבוההוהנפשיתהגופנית

בתחומאךרב,אוכלוטיןבמטפרמאופיינותאלהממדינותניכרחלקאמנמכילציין,יש 64

להחזירהיכולתעלמשמעותיתהשפעההשוקלגודלאיןבפטנטהמוגנותהתרופות

העצומבטכומבהתחשבהרישוי,תהליךעלוההוצאותוהפיתוחהמחקרעלויותאת

אלה.בעלויותשמגולמ

 . 1הערהליעלנועמ, 65

66 World Trade Organization, Request for the Establishment of a Panel by 

the United States, Brazil Measures Ajfecting Patent Protection, WTO 

) 2001 , 9 Doc No WTIDS 199/3 (Jan . ידיעלזהבמקרהשהופעלהרבהלחץ

דביונימהיטבנשמעברזילשלשקולהמכךהיתר,ביןנבע,ממשלתיימלאארגונימ

כ,ךמתפתחות.במדינותלתרופותהנגישותבבעייתשעטקובינלאומיימבפורומימ

האירופיהאיחודשלדיונימבמטגרת ,) G-8 (המתועשותהמדינותשמונהדביונילמשל,

התרופותשתעשייתברזילהציעה ,) WHO (העולמיהבריאותארגוןדיוניובמטגרת

מדינותבקרבתרופותשלהעצמאיתהייצוריכולתובהגברתידעבהעברתתטייעשלה

נגדארצות-הבריתשלשפעולהחששאפואהביעוממשלתיימלאארגוניממתפתחות.

הנגישותלהגברתתכניותלפתחרבותמתפתחותמדינותשלהיכולתעלתשפיעברזיל

לתרופות.

המשפטיתעמדתןגמכיהתרופותלחברותהתבררהמשפטהתנהלותעמכ,ךעלנוטף 67

הטכמהפרתדבברלטענהנוגעימשהדברימככללפחותחזקימ,אדנימעלניצבתאינה

 R.A. Swarnsראו:התביעה.אתלזנוחלהחלטהתרמההיאגמזועודבהטריפט.

Drug Makers Drop South Africa Suit Over AIDS Medicine" N. Y Times " 

) 2001 , 20 April (. 

68 22 , Assistance to Countries with Large Populations Having HIV 1 AIDS 

-U .S.C.A 6822 (Supp. 2001) ;Extension ofCertain Trade Benefits to Sub 

) 2001 . Saharan Africa, 19 U.S.C.A. 3738, 3739 (Supp 

69 1 ) Ministerial Declaration, Adopted on 14 November 2001, WT/MIN(OI 

DEC/ l . 

70 14 Declaration on the TRlPs Agreement and Public Health, Adopted on 

2 / Novelnber 2001, WT/MLN(01)IDEC 

 . 1בט'שם, 71

 . 2בט'שם, 72
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עלרוחניקנייןעללהגנהלהיותשעלולההבעייתיתההשפעהאת

הכלליהעיקרוןאתמתווהלהצהרה 4טעיףתרופות.שלמחיריהן

כדלקמן:טריפט,הטכמאתוליישמלפרשיששבולאופןבאשר

לנקוטחברותממדינותמונעאינוטריפטשהטכממטכימימ"אנו

מדגישימאנובעודלכ,ךבהתאמהציבור.בריאותעללהגנהצעדימ

להתפרשההטכמשעלמאשרימאנוטריפט,להטכממחויבותנואת

בריאותעללהגןהעולמיהטחרארגוןחברישלבזכותמהתומךבאופן

בהקשרלתרופות.הציבורכללשלגישהלעודדובמיוחדהציבור

באופןלהשתמשהחברותהמדינותזכותאתמחדשמאשרימאנוזה,

זו"למטרהבגמישותלנהוגהמאפשרימטריפטהטכמבטעיפימלא

 .).ג.נ-שלי(תרגומ

בהצהרה,אחריממטעיפימגמכמוזה,מטעיףהעולההגישה

שממילאבאופןההטכמפרשנותאלאהמשפטי,המצבשינויאיננה

לציין,ישורוחו.לשונופיעלמתחייב)-שיאמרו(וישאפשרי

דברשאיןבמפורשההצהרההכריעההמקבילהייבואשבטוגיית

 • 73מקבילייבואשלמדיניותלאמץממדינותהמונעטריפטבהטכמ

שמאחרהרימחייב,משפטיתוקףאיןכשלעצמהשלהצהרהאף

להישבמחלוקתשנויותשהיופרשניותבטוגיותהכריעהשהיא

 • 74טריפטהטכמשלהראויההפרשנותבקביעתמכריעמשקל

ומטקנותטיכוםז.

עליהןלכפותבניטיונותהמתפתחותהמדינותשלמאבקןלטיכומ,

וזכויותאחריממשקלכבדיאינטרטימשבובמקומרוחניקנייןדיני

מתנהלהפרק,עלעומדותולבריאות)לחיימ(כזכותבטיטיותאדמ

מועטה,לאהצלחהבמידתטריפט,הטכמשלאחרבשנימעתה,עד

גמכינראהלכך.ביותרהטובההאינדיקציההיאדוחאוהצהרת

הקנייןדיניכיהבינוארצות-הברית,ובראשןהמפותחות,המדינות

טריפטבהטכמהקבועימהמינימליימ"ב"טטנדרטימאףהרוחני,

המדינותשלבראייתןמ"מינימליי"ההטטנדרטימשהמלזכור(שיש

הרוחניהקנייןדיניהמדינות.בכלליישומניתנימאינמהמפותחות),

צומחימאשרדינימאלואלאכלכלי,לשגשוגמביאימרקאינמ

מדעיתטכנולוגית,תשתיתשללפיתוחהבמקבילומתפתחימ

שישיחטיות,זכויותהנןהרוחניהקנייןזכויותמתאימה.ואנושית

מרמתהמושפעימואינטרטימזכויותשלרחבמגווןמוללאזנן

ומדינה.מדינהכלשלהכלכליתההתפתחות

בינלאומיימטטנדרטימבגיבושטעמכלשאיןלומרכוונתנואין

נעשהרבהשבמידה(כפיזאתלעשותישאולמרוחני,קנייןשל

תקופותקביעתתוךבהדרגתיות,דבר)שלבטופוטריפטבהטכמ

מקטימליתהתחשבותותוךלכך,הזקוקותלמדינותמעבר

בינלאומישמשפטאפואלצפותניתןאחרימ.חיוניימבאינטרטימ

שהמחלוקתלצייןמענייןבהדרגה.יתהווהזה,בתחומבר-קיימא

באמצעותשהדגמנוכפימתפתחות,למדינותארצות-הבריתבין

במטגרותדברשלבטופוהוכרעהלאוברזיל,דרומ-אפריקה

שנפתחואףמ,מדינתייאובינלאומיימטריבונלימשלשיפוטיות

לעיל,כאמורישנה,דוחאשלהצהרתאףאלה.במטגרותהליכימ
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אתלהשוותניתןלאהפרשני,במישורמטוימתמשפטיתמשמעות

נדרששהיהשיפוטיגוףידיעלמתקבלתשהייתהלהכרעהמעמדה

טריפט.הטכמהוראותהופרומהמקרימאחדבכלאמולהכריעלנמק

מדינותושלארצות-הבריתשלהנוכחיתבמדיניותלראותאפואניתן

כוויתורימדוחא,הצהרתאתעצמןעלקיבלואשרנוטפותמפותחות

עקרוניויתורשנעשהמבליהפוליטי,במישורמחייבימובלתיזמניימ

לאכיפהדברשלבטופולהגיעהמשפטיבמישורהדרישהעל

שניתן.ככלרבותבמדינותהרוחניהקנייןזכויותשלאפקטיבית

שללהתמודדויותטריפטמהטכמתעבורהמאבק"ש"זירתייתכן

משנותלמדיניותהארצות-הבריתתשובשבמטגרתןאחד"על"אחד

הטכמימעמהלכרותלשיטתה,טוררות,מדינותלהביאותנטה-80ה

הרוחני.הקנייןדינישלקפדניליישומהתחייבותשיכללובילטרליימ

ההיבטימבכללדוןביקשנולאזהקצרבמאמרכינעיר,לבטוף

בקשרמתפתחותומדינותמפותחותמדינותיחטישלהמגוונימ

תמונתעללעמודהייתההצנועהמטרתנורוחני.קנייןעללהגנה

הדיןעיצובעלהשפעתהועלזהבתחומהקיימתהאינטרטימ

כילצייןהראוימןטריפט.בהטכמביטוילידישבאכפיהבינלאומי

אתשאתביתר WIPOארגוןעצמועלנטלהאחרונותבשנימ

הןשאףההכרהאתמתפתחותמדינותבקרבלהטמיעהמשימה

למשל,כ,ךהבינלאומיימ.הרוחניהקנייןמדינייתרונותלהפיקיכולות

טוגייתהיאהאחרונותבשנימ WIPOארגוןמטפלשבהנכדבהטוגיה

נבחנות,שבמטגרתה ) Traditional Knowledge (המטורתי""הידע

בתוכןלקבוצותאומתפתחותלמדינותלהעניקדרכימהיתר,בין

וכןוכד'רפואיאקולוגי,טכני,מדעי,חקלאי,ידעעלהולמתגמול

נצברזהידעוכד'.בטמלימבמוטיקה,באמנות,פולקלורביטוייעל

בשניממנוצלוהואארוכות,שנימבמשךמתפתחותבמדינות

שה"בעלימ"מבליהמפותחותבמדינותרבימידיעלהאחרונות

 WIPOארגוןכך.עלמתוגמליממטורתיידעאותושלהמקוריימ

באמצעותוהןהקיימימהרוחניהקנייןדיניבמטגרתהןדרכימ,בוחן

לקבלאלהלמדינותלאפשרניתןכיצדלכ,ךמיוחדימדינימיצירת
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