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Sammanfattning 
I skrivande stund lever 767 miljoner människor under förhållanden för vilka definieras som 
extrem fattigdom. Denna statistik bygger emellertid enbart på inkomst, vilket kan vara missvi-
sande då fattigdom utgörs av mer än enbart avsaknad av monetära medel. Fattigdom är att sakna 
tillgång till hälso- och sjukvård eller de därtill förenliga läkemedel. Orsakerna bakom fattigdom 
eller sjukdom är minst sagt komplexa – de har emellertid en gemensam nämnare. Möjligheten 
att få tillgång till sjukvård och nödvändiga läkemedel är betydligt större om den drabbade lever 
i ett höginkomstland än om den lever i ett låginkomstland. Varje dag berövas miljontals män-
niskor på en eller flera av de grundläggande rättigheter som behövs för att överleva. Rätten till 
hälsa, och därmed tillgång till läkemedel, är en av dessa rättigheter.  
 
Läkemedelspatent har inspirerat till en debatt med två sidor. Å ena sidan läkemedelsindustrin 
och de företag som där verkar, mot å andra sidan låginkomstländerna utan tillräckligt kapital 
att införskaffa nödvändiga patenterade läkemedel. Debatten härstammar från konsekvenserna 
av den immaterialrättsliga reglering och det skyddsnät det medför till läkemedel. Ett skyddsnät 
som ofta förhindrar lidande från att kunna uppnå högsta möjliga hälsa. 
 
Läkemedelspatent ger dess innehavare en exklusiv ensamrätt att fritt förfoga över produkten. 
Ensamrätten motiveras med att investeringar ska belönas men medför problem då det innebär 
fri prissättning. Den fria prissättningen utgör hinder för låginkomstländer med begränsade re-
surser. Rätten till hälsa kan därmed inte uppfyllas utan att stå i konflikt med patenträtten. 
 
World Trade Organization införde år 1995 ett traktat delvis åsyftat att skapa harmoni och balans 
i konflikten. Traktatet, TRIPS, skulle genom sin flexibilitet medföra både skydd och undantag 
från patenträtten och på så vis kunna tillgodose båda parters intressen. Huruvida det faktiskt 
medförde en balans är dessvärre omstritt. Traktatet har vid ett flertal tillfällen korrigerats och 
klargjorts för att bli bättre och tydligare. Trots dessa ändringar har det visat sig vara svårt för 
låginkomstländer att tillfredsställa behovet av läkemedel. Ett annat tillvägagångssätt behövs 
således för att uppnå balans – genom övriga instrument eller revideringen och således effekti-
visering av instrumentet. 
 
Det är svårt att säga hur denna balans ska nås – Corporate Social Responsibilites och Global 
Pricing Strategy läggs fram som alternativa lösningar. Dessa medför dock, precis som de flesta 
andra lösningar, nackdelar som måste tas i beaktande. Patenträtten och rätten till hälsa är av-
hängiga varandra – att hitta en lösning som tillgodoser båda på ett tillfredsställande vis är såle-
des ett komplext dilemma. En sak är emellertid säker - tvångsbestämmelsen i TRIPS är visser-
ligen en lösning men den utgör ingen räddning för låginkomstländer i behov av samtliga paten-
terade läkemedel.  
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund 

Året är 2018 och 767 miljoner människor lever i vad som klassas som extrem fattigdom. Fat-
tigdom medför direkta konsekvenser på levnadsstandard och hälsa. Omkring 37 miljoner män-
niskor beräknas leva med HIV/AIDS, varav merparten av dessa lever i låginkomstländer med 
begränsad inkomst. Läkemedel som kan avgöra skillnaden mellan hälsa eller död kommer med 
ett pris som få i låginkomstländerna kan bekosta. Chansen att få korrekt behandling, och den 
tillgång till läkemedel som därtill följer, blir således en fråga om var den drabbade bor – i ett 
låginkomstland eller ett höginkomstland.1 
 

”Var och en har rätt till en levnadsstandard tillräcklig för den egna och familjens hälsa och välbefinnande, 
inklusive mat, kläder, bostad, hälsovård och nödvändiga sociala tjänster samt rätt till trygghet i händelse av 
arbetslöshet, sjukdom, invaliditet, […]”2 

 
Varje individ har rätt till den trygghet som sjukvård medför. Detta följer av artikel 25 i Förenta 
Nationernas [FN] allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna3. Artikeln, som i sig torde 
garantera var och ens rätt om tillfredsställande levnadsstandard och därmed adekvat hälsovård 
borde vid första anblick även inkludera en tillgång till läkemedel. Följderna för en sådan rätt 
blir emellertid betungande gentemot stater, som därmed tvingas försäkra en tillgång till läke-
medel för alla dess medborgare. Garantin om en sådan tillgång är direkt förknippad med eko-
nomiska åtaganden då läkemedel oftast är belagda med höga priser - inte minst för de fall pro-
dukten omfattas av patenträttsligt skydd. En rimlig reflektion är att ett sådant tvång, och de 
medförande läkemedelskostnader, sannolikt inte skulle påverka höginkomstländerna i samma 
utsträckning som låginkomstländerna, vilka ofta har ansträngda ekonomiska förutsättningar. 
Ett tvång om tillgång till patenterade läkemedel skulle således leda till ökade klyftor mellan 
länderna, inte minst avseende hälsostandard. Det var med hänsyn till ovanstående argument 
som läkemedel tidigare inte kunde patenteras. Patent på läkemedel ansågs utgöra hinder för 
människors hälsa och välmående. 
 
Samhällets inställning förändrades emellertid under slutet av 1900-talet. I takt med ökad lob-
bying från läkemedelsföretagen skedde ett skifte i attityden om läkemedelspatent. Läkemedels-
industrin framhöll att avsaknad av läkemedelspatent riskerade hämma forskning av nya pro-
dukter, då investerarna inte kunde garanteras avkastning. Kritiken från industrin uppmärksam-
mades av höginkomstländerna som framhöll att om patentskydd krävdes för att främja forsk-
ning skulle detta medges. Läkemedelspatent började därefter accepteras i större utsträckning 
med motivering att det främjade investering i nya läkemedel och sålunda gynnade folkhälsan. 
År 1995 skapades World Trade Organization [WTO] för att främja internationell handel genom 
upprättande av ett gemensamt regelverk för handels- och skyddsregler. Samma år 

                                                
1  Angående stycket, se UNICEF, ”Fattigdom, viktigt att bryta barns fattigdom”, tillgänglig på: https://uni-
cef.se/fakta/fattigdom, [Hämtad 2018-05-09]; Folkhälsomyndigheten, ”HIV i världen”, tillgänglig på: 
http://www.Hividag.se/om-HIV/HIVi-varlden/, [Hämtad 2018-05-07]. 
2 Se artikel 25, Förenta Nationernas Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, Universal Declaration of 
Human Rights, G.A. res. 217A [III], U.N. Doc A/810 at 71 [1948]. 
3 Universal Declaration of Human Rights, G.A. res. 217A [III], U.N. Doc A/810 at 71 [1948]. 
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implementerades Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights 4 
[TRIPS]. Avtalet åsyftade att ge immaterialrättsliga egendomar, och därmed även läkemedel, 
ett starkare skydd. TRIPS ger en lägsta nivå av internationell patentskyddsreglering giltig inom 
alla WTO:s medlemsländer. Länder som tidigare inte erkänt patentskydd för läkemedel tving-
ades i och med TRIPS att belägga dessa med skydd. Den direkta konsekvensen att tillgången 
till läkemedel begränsades, eftersom kopiering av patenterade läkemedel därmed förbjöds.5 
 
Ingen annan reglering belyser konflikten mellan immaterialrättens skyddsintresse och de 
mänskliga rättigheterna, så som läkemedelspatent gör. Undanhållande av livsnödvändiga läke-
medel från de i behov kan anses vara skoningslöst, särskilt då det existerar ett sätt att förmedla 
dessa till en låg kostnad genom generisk6 tillverkning. Skoningslöst eller ej, framställning av 
läkemedel är sällan en skänk från ovan. Läkemedelsföretagen investerar tid och kapital i form 
av årtionden av forskning såväl som miljardbelopp för att ta fram funktionella läkemedel, spe-
cifikt designade för att behandla olika sjukdomar och symptom. Flertalet forskningsprojekt re-
sulterar dessutom sällan i en produkt som kan lanseras på marknaden. Ett åsidosättande av pa-
tenträtt och det skydd som medförs skulle kunna föranleda minskad forskning och därmed färre 
och sämre tillgång av läkemedel. Följderna skulle utan tvekan innebära en ny global humanitär 
kris. 
 
Vi står således inför ett dilemma. Å ena sidan läkemedelsföretagens krav på incitament för att 
kunna bedriva forskning, mot å andra sidan nödvändigheten om tillgång till läkemedel. Kan det 
anses vara moraliskt försvarbart att bibehålla patent på livsnödvändiga läkemedel när ökade 
kostnader medför att människoliv går förlorade. Är det hållbart att bortse från patentinnehavar-
nas rätt till ekonomisk kompensation för investerat kapital? Frågan om tillgång till läkemedel 
har gett upphov till en konflikt mellan rätten till patent och rätten till hälsa. Var ligger balansen 
mellan rätten till patent och rätten till hälsa? 
 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med den här framställningen är främst att undersöka huruvida staternas åtagande, enligt 
TRIPS-avtalet, är i konflikt med de skyldigheter som följer av de mänskliga rättigheterna. Den 
här uppsatsen kommer mer specifikt att behandla rätten till hälsa ställt mot patenträtt med av-
sikten att utröna hur de förhåller sig till varandra. 
 
Uppsatsen kommer att fokusera på läkemedelspatent och dess förenlighet med de mänskliga 
rättigheterna, där rätten till hälsa kommer vara av främsta betydelse. Arbetet kommer att ana-
lysera vilka problem som uppstår när TRIPS patentreglering ställs mot rätten till hälsa. Inom 
TRIPS-avtalet finns det emellertid ett fåtal tillfällen som medger undantag från patenträtten. 
Dessa undantag åsyftar att skapa en viss flexibilitet mellan staters skyldighet att skydda patent 
                                                
4 Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Marrakesh Agreement Establishing the 
World Trade Organization, Annex 1C, 1869 U.N.T.S. 299, 33 I.L.M. 1197, signed  April 15 1994. 
5 Angående stycket, se Helfer, Laurence R. & Austin, Graeme W, ”Human rights and intellectual property: map-
ping the global interface”, Cambridge University Press, Cambridge, 2011, [Cit. Helfer & Austin, “Human rights 
and intellectual property”],  s. 35 ff.  
6 Generiska läkemedel är produkter med samma funktion, kvalitet och säkerhet som ett originalläkemedel vilket 
förlorat sitt patentskydd. 
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och att skydda medborgarnas hälsa. Dessa kommer undersökas vidare i denna framställning för 
att utröna om de kan medföra en balans mellan de två rättigheterna. Uppsatsen syftar till att 
undersöka den internationella reglering som ligger till grund för skyddet av läkemedelspatent 
och rätten till hälsa. Anledningen torde vara självklar, patenträtt och de mänskliga rättigheterna 
medför en gränsöverskridande tillämpning, varvid det synes begränsande att enbart beröra nat-
ionell reglering. 
 
Den huvudsakliga frågeställningen i det här arbetet är om det föreligger en konflikt mellan det 
internationella patenträttsliga skyddet och rätten till hälsa. För att besvara denna fråga har ett 
antal underfrågor krävts, däribland vad som gäller för den internationella patenträtten och 
huruvida det existerar en rätt till hälsa, och om den inkluderar tillgång till läkemedel. Denna 
del kommer huvudsakligen utgå från ett de lege lata perspektiv, det vill säga beskriva hur den 
gällande rätten är. 
 
Av ovanstående frågor följer ytterligare en följdfråga. Denna lyder hur en eventuell normkon-
flikt bör hanteras i ett syfte att uppnå balans mellan de två rätterna. Uppsatsen ämnar belysa 
den intressekonflikt som finns mellan de två rättigheterna, och hur denna lämpligast bör be-
handlas för att tillgodose båda sidor. Denna fråga och efterföljande analys kommer anta ett de 
lege ferenda uttryck, det vill säga vad lagen borde vara. Det bör poängteras att målet inte är att 
finna en slutgiltig lösning på konflikten, utan snarare bidra till en diskussion och om möjligen 
finna ett svar med rimlig balans mellan de två rättigheterna. 
 

1.3 Avgränsningar 
Uppsatsen är ämnad att ha en immaterialrättslig grund, med betoning på balansen mellan im-
materialrätt och de folkrättsliga förpliktelser som följer av de mänskliga rättigheterna. Den är 
således avgränsad till att enbart behandla patenträtt, mer specifikt läkemedelspatent och dess 
påverkan på tillgången till läkemedel. Övriga patenträttsliga regleringar som inte omfattar lä-
kemedelspatent undantas följaktligen från uppsatsens innehåll. 
 
Framställningen är vidare åsyftad att ha en internationell karaktär, då den immaterialrättsliga 
regleringen kring läkemedelspatent till stor del måste anses vara en gränsöverskridande ange-
lägenhet. Således kommer TRIPS-avtalet och därtill förenliga dokument med rätten till hälsa 
att vara den naturliga utgångspunkten för arbetet. Nationell reglering kommer att lämnas hädan. 
För de fall att nationell reglering kommer vara relevant kommer det tas upp som en infallsvin-
kel. Det bör dock poängteras att detta arbete inte är ämnat att behandla nationell reglering. 
 
Diskussionen kring rätten till hälsa kommer att ta ursprung från artikel 12 International Co-
venant on Economic, Social and Cultural Rights7 [Cit. ICESCR] och internationell sedvanerätt 
i syfte att definiera rättens innehåll. Övriga bestämmelser och regleringar kring rätten till hälsa 
kommer inte att behandlas då detta föranleder en större utredning. 
 

                                                
7 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, G.A. res. 2200A (XXI), 21 U.N.GAOR Supp. 
(No. 16) at 49, U.N. Doc. A/6316 (1966), 993 U.N.T.S. 3, entered into force 3 January 1976. 
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1.4 Metod och material 
Vid skrivandet av den här uppsatsen har den rättsdogmatiska metoden använts, som brukligt 
bör vid en rättsvetenskaplig framställning. Metoden innebär kortfattat att relevanta rättskällor 
tolkas genom en konsekvent och systematisk process i avsikt att fastställa gällande rätt. Detta 
görs för att sedermera tolka och analysera den gällande rätten för att kunna besvara frågeställ-
ningarna.8 
 
Inom den rättsvetenskapliga sfären finns det emellertid skiljaktiga meningar om huruvida den 
rättsdogmatiska metoden är bäst lämpad vid en juridisk framställning. Vissa, däribland Sand-
gren, anser att juridiska framställningar bör undvikas att klassificeras som rättsdogmatiska. 
Detta då hans anser det vara en förlegad metod som inte tillåter vidare diskussion eller analys 
av rättskällorna. Sandgren menar att den rättsdogmatiska metoden enbart syftar till att fastställa 
gällande rätt och således lämnas den juridiska analysen och argumentationen hädan.9 
 
Andra jurister, däribland Jareborg, är dock av motsatta åsikt. De hävdar att den rättsdogmatiska 
metoden innefattar en analys gällande den rent praktiska betydelsen av gällande rätt. Det menas 
således att även om den rättsdogmatiska metoden primärt förknippas med en rekonstruktion av 
gällande rätt innehåller den trots allt en analys och argumentation. Jareborg poängterar att alla 
vetenskapliga texter syftar till att finna svar, vilket därmed kräver argumentation och analys av 
framställt material. Han menar följaktligen att den rättsdogmatiska metoden måste innefatta 
analys och argumentation för att kunna fastställa gällande rätt. Jareborg och Sandgrens åsikter 
går sålunda isär huruvida metoden kring juridiska framställningar ska klassas, även om meto-
derna ter sig lika i tillvägagångssätt. Det torde emellertid te sig som sådant att den rättsdogma-
tiska metoden har vunnit flest förespråkare.10 
 
Den rättsdogmatiska metoden, så som Jareborg med flera beskriver, ter sig väl förenligt med 
ändamålet för detta arbete. Den har således valts som arbetsmetod för att besvara frågeställ-
ningarna. Den rättsdogmatiska metoden syftar till att förklara och analysera gällande rätt i ljuset 
av de relevanta rättskällorna. Metoden måste sålunda anses väl anpassad för att uppnå syftet 
med detta arbete, vilket är att beskriva och analysera gällande rätt kring internationell immateri-
alrättslig reglering och de mänskliga rättigheterna.11 Det är dock värt att notera att vissa källor 
i detta arbete inte är att anse som rättskällor. Källorna som bland annat härstammar från läke-
medelsindustrin och andra internationella organisationer har använts i syfte att upplysa med 
information och statiskt. De har på intet sätt använts för att främja den juridiska argumentat-
ionen eller analysen. Dessa har dock likväl varit av betydelse, då de agerat komplement till de 
vedertagna rättskällorna. 
 

                                                
8 Se Korling, Fredric & Zamboni, Mauro., ”Juridisk metodlära”, 1 uppl., Studentlitteratur, Lund, 2013, [Cit. Kor-
ling & Zamboni, ”Juridisk metodlära”] s. 21. 
9 Se Sandgren, C., ”Rättsvetenskap för uppsatsförfattare – Ämne, material, metod och argumentation”, 
2 uppl., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2008, s. 53; Sandgren, C., ”Är rättsdogmatiken dogmatisk”, 
 Tidskrift for Rettsvitenskap, Vol. 118, nr 4–5, Stockholm 2005, s. 649. 
10 Se Jareborg, Nils, ”Rättsdogmatik som vetenskap”, Svensk juristtidning: SvJT, Svensk juristtidning, Uppsala, 
2004, s. 4; Korling & Zamboni, ”Juridisk metodlära”, s. 21. 
11 Ibid not 10. 
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Det är även värt att notera att denna uppsats innehar en viss rättspolitisk metod, då den ämnar 
diskutera de lege ferenda ur synpunkten om hur en balans mellan rättigheterna bör uppnås. Den 
förhåller sig dock på intet vis som en renodlad rättspolitisk framställning, utan innehåller enbart 
inslag av sådant i vissa kapitel, däribland kapitel 6, i ett försök att föra diskussionen framåt.12 
 
Valet av material har gjorts med utgångspunkt i internationell reglering, eftersom arbetet ämnar 
ha en internationell inriktning. De folkrättsliga källorna har således haft stor betydelse och det 
är med utgång från dessa som arbetet utgått. De folkrättsliga källorna utgörs av de listade i 
artikel 38 i 1945 års stadga för den Internationella domstolen13 [ICJ-stadgan], för vilket följande 
gäller: 
 

”1. Domstolen, vars uppgift är att i överensstämmelse med internationell rätt avgöra sådana tvister, 
som hänskjutas till densamma, skall tillämpa: 
a. allmänna eller speciella internationella överenskommelser, vilka fastställa av de tvistande

 staterna uttryckligen erkända regler; 
b. internationell sedvänja, utgörande bevis för en allmän praxis, godtagen såsom gällande rätt; 
c. allmänna, av de civiliserade folken erkända rättsgrundsatser; 
d. med förbehåll för bestämmelsen i artikel 59 rättsliga avgöranden och de olika ländernas mest 
sakkunniga författares lärosatser, såsom hjälpmedel för fastställande av gällande rätt.[…]” 

 
Med hänsyn till ovan anförda har således först och främst de primära rättskällorna använts, det 
vill säga traktat, internationell sedvanerätt och allmänna rättsgrundsatser. För att kunna tolka 
dessa primära källor har även de sekundära källorna, vilka utgörs av praxis och doktrin. Dessa 
utgör i sig dock inte rättskällor, men har likväl varit av betydelse.14 
 
För att ytterliga tolka och förtydliga innebörden av de primära rättskällorna har Vienna Con-
vention on the Law of Treaties15 [VCLT] tillämpats. Detta eftersom det däri ges viktiga tolk-
ningsprinciper för hur traktaträtt ska fastställas och tolkas. Dessa tolkningsprinciper har använts 
som verktyg för att utröna innebörden av bland annat tvångslicensbestämmelsen i artikel 31 
TRIPS.16 För traktatstolkning enligt artikel 31.1 VCLT stadgas följande: 
 

 
”En traktat skall tolkas ärligt i överensstämmelse med den gängse meningen av traktatens uttryck 
sedda i sitt sammanhang och mot bakgrunden av traktatens ändamål och syfte.” 

  
Det följer således att internationella konventioner bör tolkas utifrån dess lexikaliska lydelse i 
ljuset av traktatets ändamål och syfte. En rimlig slutsats borde därmed vara att traktat ska tolkas 

                                                
12 Angående stycket, se Lena Olsen, ”Rättsvetenskapliga perspektiv”, Svensk juristtidning: SvJT, Svensk jurist-
tidning, Uppsala, 2004, s. 105. 
13 United Nations, Statute of the International Court of Justice , 33 U.N.T.S. 993, entered into force 18 April 1946. 
14 Angående stycket, se Bring, Ove, Mahmoudi, Said, Wrange, Pål., ”Sverige och folkrätten”, 4 uppl., Norstedts 
Juridik, Stockholm, 2011, s. 31. 
15 Vienna Convention on the Law of Treaties, 1155 U.N.T.S. 331, 8 I.L.M. 679, entered into force 27 January 
1980. 
16 Angående stycket, se Linderfalk, Ulf, ”On the interpretation of treaties: The modern international law as ex-
pressed in the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties”, Vol. 83., Springer Science & Business Media, 
2007, s. 6-7. 
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i samråd med relevant praxis och doktrin inom det lämpliga rättsområdet. Det här arbetet har 
dessutom eftersökt lagstiftarens mening, för att således kunna göra en teleologisk tolkning och 
finna traktatets ändamål.17 
 
I den här framställningen har The Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public He-
alth18 [Doha-deklarationen] använts. Doha-deklarationen är ett politiskt dokument som tillägg 
till TRIPS, vilket därmed medför frågan huruvida det är att anse som ett juridiskt bindande 
dokument. En deklaration har enligt WTO ingen automatisk juridisk betydelse.19 Detta betyder 
dock inte att Doha-deklarationen saknar en juridiskt bindande effekt. Det finns vissa förutsätt-
ningar för under vilka en deklaration kan anses vara bindande. Deklarationen antogs enligt 
WTO:s etablerade sedvana om enhälligt beslutsfattande och föregicks av förhandlingar av kom-
petenta WTO-organ. Deklarationen var således ett resultat av en juridisk förhandlingsprocess, 
vilket kännetecknar ett bindande dokument från WTO.20 Deklarationen är vidare ett så kallat 
ministerbeslut21, som direkt medför juridiska effekter på medlemsstaterna och WTO:s organ. 
Det måste således anses att deklarationen är av juridisk karaktär med en bindande verkan.22 
 
Artikel 31.3 (a) VCLT medför vidare att deklarationen ska ses som en förklarande text av fö-
regående traktat. TRIPS ska därför tolkas i ljuset av Doha-deklarationens förtydligande inne-
börd.23 Detta har även WTO:s överprövningsorgan slagit fast i praxis, där det stadgas att dekla-
rationen ska anses ha en förtydligande funktion, men med en legal status som ett WTO-avtal. 
Med hänsyn till deklarationens tillkomst, acceptans och den kontext som det har använts i måste 
det anses vara av ett bindande dokument. Europeiska kommissionen är av ovanstående åsikt 
och menar att även om deklarationen är ett dokument så måste det tas i beaktande vid tolkning 
av TRIPS. 
 

“[…] in the case of disputes (e.g. in the context of WTO dispute settlement procedures) Members 
can avail themselves of the comfort provided by this Declaration. Panelists are likely to take ac-
count of the provisions of the TRIPS Agreement themselves as well as of this complementary 
Declaration, which, although it was not meant to affect Members’ rights and obligations, expresses 
the Members’ views and intentions. Hence, the Declaration is part of the context of the TRIPS 

                                                
17 Jfr Territorial Dispute (Libyan Arab Jamahiriya/Chad), ICJ Reports 1994, 4, para 41 (3 February 1994). 
18 The Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health, WTO document WT/MIN(01)/DEC/W/2. 
19 Jfr “Declaration on the Contribution of The World Trade Organization to Achieving Greater Coherence In 
Global Economic Policymaking”; “Declaration on the Relationship of the World Trade Organization with the 
International Monetary Fund”; “Declaration on the Dispute Settlement Pursuant to the Agreement on Implemen-
tation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 or Part V of the Agreement on Subsidies 
and Countervailing Measures”. 
20 Artikel IX (l) i Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, Artikel IX (2) föreskriver att: 
"Ministerial Conference and the General Council shall have the exclusive authority to adopt interpretations 
of...[WTO] Agreements.". 
21 Ibid not 20. 
22 Se Correa, Carlos, ”Implications of the Doha Declaration on the TRIPS Agreement And Public Health”, Uni-
versity of Buenos Aires, June 2002, s. 58. 
23 Se Gathii, James Thuo, ”The legal status of the Doha Declaration on TRIPS and public health under the Vienna 
Convention on the Law of Treaties”, Harv. JL Tech 15, 2001, s. 299 ff.; jfr, UNESCO, “Declaration: Glossary”, 
tillgänlig på: http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/international-migration/glos-
sary/declaration/. 
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Agreement, which, according to the rules of treaty interpretation, has to be taken into account 
when interpreting the Agreement […]”24 

 
Doha-deklarationen behandlas därför, med hänsyn av ovan anförda, som en deklaration med 
likvärdig effekt som TRIPS.25 
 
Det kan vara värt att betona att materialet i den här framställningen till stor del bygger på källor 
vars originalspråk är engelska eller franska. Detta är på grund av en avsaknad av svenskspråkiga 
källor inom den internationella patenträtten och folkrätten. Språkvalet bör emellertid inte på-
verka uppsatsens slutsats. Valet av språk påverkar inte framställningens äkthet, utan bör snarare 
bidra till en säkrare förståelse eftersom många av traktaten direkt tolkats utifrån originalspråk. 
För att förtydliga huruvida källan lästs på originalspråk eller ej kommer de att återges på det 
språk som de lästs. Rättsfall kommer således benämnas som judgement för det fall att de lästs 
på engelska. 
 

1.5 Terminologi 
I det här arbetet har terminologi en avgörande betydelse för tolkning och förståelse av innehål-
let. För de mest använda begreppen kommer sålunda följande kapitel att behandla dess definit-
ion. Detta har gjorts i syfte att klargöra och förtydliga vissa begrepp, och på så vis undvika 
feltolkningar eller otydligheter. 
 
Termerna hög- och låginkomstland kommer användas genomgående i detta arbete. Dessa ter-
mer är emellertid omdebatterade, då vissa anser att de spelat ut sin funktion i dagens globali-
serade värld. Kritiken till termerna grundas på det faktum att definitionen av låginkomstland 
tidigare baserats enbart på bruttonationalinkomsten. Begreppet har således uteslutande tagit 
hänsyn till landets ekonomiska inkomst och frånsett övriga relevanta faktorer för landets ställ-
ning. Indelningen kritiseras följaktligen för att ge en missvisande bild av landets utveckling, då 
den inte tar hänsyn till andra faktorer som påverkar utvecklingsnivån i ett land. Det kan visser-
ligen medges att dessa termer är något förlegade. De kommer dock att ha en avgörande funktion 
i den här framställningen genom att belysa skillnader mellan länder av stor ekonomisk köpkraft 
mot de av lägre eller i vissa fall nästintill obefintlig sådan. Sådana skillnader kommer därmed 
visa på avgörande argument mellan de olika aktörerna inom den patenträttsliga sfären av läke-
medelsrätt. Det går inte att utröna och belysa sådana skillnader utan att erkänna att vissa länder 
skiljer sig åt i utveckling och köpkraft.26 
 

                                                
24 Se European Commission, ”Communication from the EC to the TRIPs Council on the implementation  of the 
Doha Declaration on the TRIPs Agreement and Public health”, ref. Doc. 282/03, Brussels, 19 November 2001. 
25 Jfr VCLT 31.3 (a); Gathii, James Thuo, ” The legal status of the Doha Declaration on TRIPS and public health 
under the Vienna Convention on the Law of Treaties”, Harv. JL Tech 15, 2001, s. 300 ff. 
26Angående stycket, se Nationalencyklopedin, ”Låginkomstland”, tillgänglig på: 
https://www.ne.se.db.ub.oru.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/l%C3%A5ginkomstland, [hämtad 2018-
02-01]; United Nations Development Policy and Analysis Division, ”LDC identification criteria & indicators”, 
tillgänglig på: https://www.un.org/development/desa/dpad/least-developed-country-category/ldc-criteria.html, 
[hämtad 2018-01-24]. 
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För att undvika en missvisande bild av låg- och höginkomstland har begreppens innebörd för-
ankrats till FN:s definition. För denna definition finns tre faktorer, som utöver bruttonationalin-
komst, avgör vad som är att betrakta som ett låginkomstland respektive höginkomstland. Dessa 
tre faktorer är följande; (i) landets bruttonationalinkomst, (ii) human assets index,27 samt (iii) 
landets ekonomiska sårbarhet. Länder som uppfyller dessa faktorer inbegrips i FN:s lista över 
Least Developed Country, det vill säga låginkomstländer.28 
 
Det finns i dagsläget 48 länder som enligt FN:s klassifikation faller in under begreppet lågin-
komstländer, varav en stor del av dessa är afrikanska och asiatiska länder. De länder som inte 
finns med på FN:s lista kommer därmed e contrario att klassas som höginkomstländer. Länder 
som Sverige, USA och Frankrike finns inte med på listan och måste således klassas som högin-
komstländer.29 Termerna låg- och höginkomstländer kommer att ha en betydande roll i den här 
framställningen, och med hjälp av FN:s klassifikation kan en säker indelning av länderna ske. 
 
Termen läkemedel är ytterligare ett begrepp av stor vikt för den här uppsatsen eftersom det är 
en del av syftet. Det är därför relevant att definiera innebörden av läkemedel för att undvika 
missförstånd eller andra felaktiga slutsatser. För de fall när termen läkemedel används i den här 
uppsatsen kommer alla väsentliga och tillgängliga produkter med läkande egenskaper att avses. 
Det avgörande för huruvida det inkluderas är patenterbarhet, eftersom denna uppsats ämnar 
utröna huruvida patenträtten står i konflikt med folkrätten. För att ytterligare förtydliga termen 
kommer Världshälsoorganisationen eller World Health Organizations [WHO] definition att an-
vändas, för vilket essentiella läkemedel definieras som följande: 
  

” […] those that satisfy the priority health care needs of the population. […] Essential medicines 
are selected with due regard to disease prevalence and public health relevance, evidence of clinical 
efficacy and safety, and comparative costs and cost-effectiveness.”30 

 
För att ytterligare förankra denna definition av läkemedel har Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2001/83/EG av den 6 november 2001 om upprättande av gemenskapsregler för 
humanläkemedel använts. Artikel 1.2 i direktivet stadgar att varje substans eller kombination 
av substanser som används för att behandla eller förebygga sjukdom hos människor ska anses 
som läkemedel. För termen läkemedel kommer således alla patenterbara substanser med lä-
kande egenskaper att avses. För vad som anses vara patenterbart kommer kriterierna enligt ar-
tikel 27 TRIPS att användas.  
 
                                                
27 Se Human Assets Index, utgörs av fem faktorer som definierar den humanitära standarden av ett land, för vidare 
läsning, se United Nations Development Policy and Analysis Division, ”HAI Indicators”, tillgänglig på: 
https://www.un.org/development/desa/dpad/least-developed-country-category/hai-indicators.html, [hämtad 2018-
01-24]. 
28 Angående stycket, se United Nations Development Policy and Analysis Division, ”LDC identification criteria 
& indicators”, tillgänglig på: https://www.un.org/development/desa/dpad/least-developed-country-category/ldc-
criteria.html, [hämtad 2018-01-24]. 
29 Angående stycket, se United Nations Development Policy and Analysis Division, ”LDC identification criteria 
& indicators”, tillgänglig på: https://www.un.org/development/desa/dpad/least-developed-country-category/ldc-
criteria.html, [hämtad 2018-01-24]. 
30 Se WHO, “Essential medicine“, tillgänglig på: http://www.who.int/medicines/services/essmedicines_def/en/ 
[Hämtad 2018-3-27]. 
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1.6 Disposition 
Strukturen i det här arbetet har framlagts i syfte att underlätta för läsaren genom att ge en klar 
överblick av framställningens innehåll. Dispositionen är således framlagd för att genom ett pe-
dagogiskt sätt redogöra för den bakgrund och reglering som ligger till grund för tvångslicensie-
ringen av TRIPS, och huruvida det påverkat läkemedelsbranschen till förmån för de utsatta 
låginkomstländerna. 
 
Det här arbetet är uppdelat i sju kapitel. Det första kapitlet innehåller en inledning med bak-
grund till ämnet. Därefter följer syfte och frågeställning, samt en beskrivning av formalia och 
andra förutsättningar som sig brukligt bör vid en akademisk framställning. Det första kapitlet 
innehåller även ett avsnitt om terminologi som avser att behandla det något kontroversiella 
användandet av termerna hög- respektive låginkomstland, och varför dessa använts i framställ-
ningen. Det här kapitlet är således ämnat att ge en överskådlig bild kring vad uppsatsen ska 
behandla. 
 
Det andra kapitlet är ett deskriptivt avsnitt som redogör för bakgrunden till patenträtten kring 
läkemedel och ger en allmän inblick i TRIPS. En sådan genomgång har ansetts vara betydande 
för att kunna förstå och analysera förhållandet mellan läkemedelspatent och rätten till hälsa. 
Kapitlet behandlar även kortfattat de olika typerna av patenträttsligt skydd som finns, med fo-
kus på de för- och nackdelar som följer. Här behandlas även orsaken till instiftandet av tvångs-
licensieringen enligt TRIPS och Doha-deklarationen. 
 
Det tredje kapitlet behandlar rätten till hälsa och huruvida denna rätt inkluderar tillgång till 
läkemedel. Kapitlet går igenom olika rättskällor för att slutligen fastställa huruvida rätten exi-
sterar som en internationell sedvana. 
 
Det fjärde kapitlet hanterar frågan om möjligheten att begränsa patenträtten. Mer specifikt kom-
mer fokus att koncentreras till artikel 6, 30 och 31 i TRIPS, som behandlar parallellimport, 
forskning och tvångslicenser. 
 
I det femte kapitlet följer en undersökning av konflikten mellan rätt till patent och rätt till 
hälsa. Här kommer även en redogörelse som förtäljer hur tvångslicenser använts i praktiken. 
 
Sjätte kapitlet skildrar olika förslag på lösningar till att finna en balans mellan de olika rättig-
heterna. En diskussion förs här kring huruvida investerarnas krav på avkastning kan förenas 
med rätten till hälsa och låginkomstländernas begränsade ekonomiska resurser och deras bris-
tande köpkraft. 
 
Avslutande kapitlet, vilket utgörs av det sjunde, ämnar vara ett sammanfattande avsnitt. Ka-
pitlet kommer att innehålla egna reflektioner och funderingar kring det i den här uppsatsen 
framförda material. Här kommer sålunda mina egna slutsatser av uppsatsens frågeställningar 
att behandlas. För uppsatsen analys kommer den ske genomgående i uppsatsens kapitel 2–6. 
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2. Patenträtt 
2.1 Patent i allmänhet  

För att kunna utröna och analysera den reglering som kan ge upphov till konflikt mellan paten-
trätten och rätten till hälsa krävs en viss förståelse för patenträttens uppbyggnad och funktion. 
Det här kapitlet kommer således att redogöra för patenträttens bakgrund samt den internation-
ella reglering som ämnar att skydda uppfinningar så som läkemedel. 
 
Patenträtt är en del av den immaterialrättsliga regleringen, vilket är ett rättsområde som syftar 
till att skydda immateriell egendom31. Patentskyddet är således en skyddsreglering som ämnar 
skydda en intellektuell uppfinning från olovlig reproducering utan patenthavarens tillstånd. 
Skyddet innebär en tidsbegränsad och lagbunden rätt för patentinnehavaren att förhindra andra 
från att dra kommersiell nytta av uppfinningen. Patentinnehavaren ges således en exklusiv en-
samrätt till all användning av uppfinningen under en begränsad tidsrymd. Patent kan erhållas 
av vem som helst, oberoende av koppling till produkten, men först efter att ansökan ankommit 
till och beviljats av behörig myndighet.32  
 
Patenträtten var, innan instiftandet av WTO år 1995, en nationell angelägenhet som reglerades 
i inhemsk rätt.33 Införandet av WTO och TRIPS-avtalet innebär att patenträtten numera är både 
en nationell och en internationell angelägenhet, även om det till stor del regleras genom nation-
ell lagstiftning än idag.34 I svensk lagstiftning regleras patenträtten i patentlagen (1967:837), 
för vilken ensamrätt ges till patentets uppfinnare.35 Det finns dock ingen universell överens-
kommelse om vad som utgör immateriellt innehåll. En generell definition är emellertid att det 
innefattar patent-, upphovs- och varumärkesrätt samt företagshemligheter.36 
 
Patent meddelas till alla uppfinningar, såväl produkter som processer förutsatt att det uppfyller 
följande tre kriterier: (1) nyhetsvärde, (2) uppfinningshöjd, (3) samt att uppfinningen kan till-
godogöras industriellt.37 Patent kan således inte ges till uppfinningar som inte möter dessa krav. 
För att ytterligare förtydliga rätten till patent och dess innebörd krävs en närmare granskning 
av den typ av patent som önskas skyddas. Termen uppfinningshöjd varierar tämligen mellan de 
olika patenttyperna. En allmän uppfattning torde emellertid innebära att uppfinningen inte ska 
vara uppenbar för den genomsnittlige fackmannen inom eftersökt patentområde.38 

                                                
31 Immateriell egendom utgörs ägodelar som saknar fysisk beskaffenhet. Egendomen utgår från intellektuella 
framställningar och är således abstrakt. 
32 Angående stycket, se Hestermeyer, Holger, ”Human rights and the WTO: the case of patents and access to 
medicines”, Oxford University Press, Oxford, 2007, [Cit. Hestermeyer, Holger, “Human rights and the WTO”], 
s. 19 ff; jfr  artikel 28 och 33 i TRIPS. 
33 Se Azam, Monirul, ”Intellectual property and public health in the developing world”, Open Book Publishers, 
Cambridge, 2016, s. 1. 
34 Se Hestermeyer, Holger, “Human rights and the WTO”, s. 19. 
35 Se patentlag (1967:837) kapitel 1, § 1. 
36 Angående stycket, se Guan, Wenwei., ”Intellectual Property Theory and Practice: A Critical Examination of 
China’s TRIPS Compliance and Beyond”, Berlin, Heidelberg, 2014, s. 1. 
37 Se Koktvedgaard, Mogens & Levin, Marianne, ”Lärobok i immaterialrätt: upphovsrätt, patenträtt, mönsterrätt, 
känneteckensrätt i Sverige, EU och internationellt”, 8., uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2004, [Cit. Kokteved-
gaard, Morgens & Levin, Marianne, ”Lärobok i immaterialrätt”] s. 230–231. 
38 Jfr patentlagen (1967:837) kapitel 1, § 1 och artikel 27 i TRIPS-avtalet. 
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2.2 Patenttyper 
Vid tillämpning av patentskyddande lagstiftning görs en åtskillnad mellan olika patenttyper. 
Detta eftersom uppfinningarnas skyddsvärda egenskaper varierar och därmed kräver olika form 
av skydd. Ett läkemedel kan på intet sätt skyddas under samma former som till exempel en 
låsmekanism eller en tillverkningsprocess. Patenträtten har därav utvecklats till ett omfattande 
regelverk, som reglerar allt från produktpatent till metod- och användningspatent. Denna skill-
nad märks framförallt på patent av kemiska föreningar som läkemedel.  
 
Argumenten för patenträttsligt skydd och respekten för det bygger på logiska resonemang kring 
ägandet av egendom och det fria förfogandet över denna. Uppfinningen utgör en egendom, om 
än intellektuell och abstrakt, och ska ges likvärdigt skydd med materiella egendomar. Naturrät-
tens rationella argumentation lyder som sådant att en uppfinning ska tillhöra den person som 
uppfunnit den och att full förfoganderätt ska tillfalla denna. Vidare kan en aspekt av patenträtten 
ses som ett kontrakt mellan samhället och uppfinnaren, varvid uppfinnaren ges skydd för pro-
dukten i utbyte mot att samhället får ta del av den nytta som produkten medför. Ensamrätten att 
förfoga över patentet torde därmed utgöra skälig ersättning. Kortfattat innebär argumenten att 
arbetet att ta fram en uppfinning ska leda till en belöning, det vill säga ensamrätt till förfogande 
genom patenträttsligt skydd för egendomen.39 Argumenten synes här vara rationella och logiskt 
förankrade utan några större brister. Det finns emellertid vissa problem kopplade till ensamrät-
ten över en uppfinning, i synnerhet om ensamrätten avser läkemedel. Detta gäller speciellt för 
de fall att ensamrätten skulle missbrukas genom oskälig prissättning som därmed försvårar till-
gång till patentet. 
 

2.2.1 Produktpatent och läkemedelspatent 
Produktpatent är en typ av patent som länge ansågs vara kontroversiellt. Detta eftersom pro-
duktpatent på kemiska föreningar tekniskt sett innebär ett patent på många i naturen vanligt 
förekommande kemiska föreningar. En huvudregel inom patenträtten är dock att rena upptäck-
ter av ämnen inte kan patenteras.40 
 
Produktpatent har av naturliga skäl ett bredare skydd än användningspatent, som enbart täcker 
föremålets användningsområde. Produktpatentets skydd medför ofta ett större skyddsområde 
än övriga patent. Detta eftersom hela produkten med samtliga komponenter ges skydd och inte 
enbart dess användningssyfte. Produktpatentet utgör därför hinder för vidare forskning eller 
användning av produkten då den är skyddad i sin helhet. För att kunna forska vidare kring 
produkten krävs ett licensavtal med produktinnehavaren, vilket ofta omfattar stora summor i 
kompensation.41 
 
Nackdelen med produktskydd är således att det förhindrar innovation och forskning och därmed 
även vidareutveckling av den framtagna produkten. Tidigare erkändes därför enbart patent-
skydd för själva tillverkningsprocessen och därmed inte slutprodukten. Argumenten som 

                                                
39 Angående stycket, se Hestermeyer, Holger, “Human rights and the WTO”, s. 29 ff. 
40 Angående stycket, jfr artikel 27.3 (b) i TRIPS-avtalet. 
41 Angående stycket, se Koktevedgaard, Morgens & Levin, Marianne, ”Lärobok i immaterialrätt”, s. 230–231. 
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framfördes var att produktpatent på till exempel läkemedel skulle hindra folkhälsan från att 
frodas och riskerade bromsa framtida forskning. Främsta anledningen mot produktpatent och 
framtida forskning låg i det faktum att läkemedel ofta består av ett flertal olika aktiva substan-
ser. Ett produktpatent innebär således en total blockering av samtliga komponenter. Detta fram-
förde kritiker skulle bromsa och förhindra utvecklingen av andra närliggande läkemedel. Pa-
tentet skulle således hindra individer från deras rätt till hälsa.42 
 
Kritiken till TRIPS-avtalet, ett avtal som reglerar patenträtten på en internationell nivå, ligger i 
problematiken kring produktpatent. Låginkomstländer hävdar att produktpatent och mer speci-
fikt läkemedelspatenten hindrar staten från att införliva dess skyldigheter att förse invånarna 
med vård och läkemedel. Höginkomstländer delar emellertid inte uppfattningen om att patent 
skulle förhindra människor från att få tillgång till läkemedel. De är snarare av den motsatta 
uppfattningen att patentskydd bidrar till en ökad utveckling, då framtida investering i forskning 
främjas genom ensamrätten. Europeiska unionens [EU] uppfattning är att patenträtten, och där-
med TRIPS-avtalet, inte kan hållas ansvarig för de hälsokriser som finns i låginkomstländerna. 
 

“[…] the TRIPS Agreement cannot be held responsible for the health crisis in developing coun-
tries, while it must not stand in the way for action to combat the crisis”. The EU was, consequently, 
“ready to contribute constructively to any debate concerning the interpretation of its provisions”43 

 
EU argumenterar således för en fortsatt användning av TRIPS och därmed det starka patent-
skydd som ges produkten. Enligt deras uppfattning utgör TRIPS varken hinder eller andra 
problem för tillämpningen av rätten till hälsa.44 
 

2.2.2 Läkemedelspatent 
Läkemedelspatent är, som tidigare anförts, ett produktpatent för vilket immaterialrättsligt skydd 
tidigare inte beviljats. Innan implementering av TRIPS saknade många länder patensrättsliga 
skyddsregler för läkemedel. Detta eftersom avsaknaden av skydd ansågs främja nya läkeme-
delsprocesser och produkter. Nekandet av patenträttsligt skydd till läkemedel innebar således 
att generiska läkemedel tilläts produceras, vilket ökade konkurrensen och sänkte priserna.45 
 
Det är emellertid numera en förutsättning för WTO-stater att läkemedel ska beviljas patenträtt-
sligskydd. I och med implementeringen av artikel 27.1 TRIPS kan inte låginkomstländer, som 
är anslutna till WTO, tillgodose läkemedelsbehovet genom produktion eller import av generiska 
läkemedel om detta inte uttryckligen medges av undantagen i TRIPS.  Värt att betona är att 
läkemedelspatent inte godtyckligt ska beviljas. Det krävs vissa förutsättningar för att produkten 
ska anses vara patenterbar. Artikel 27 TRIPS framför de krav som ska vara uppfyllda för att ett 
läkemedel ska vara patenterbart. Kraven så som nyhetsvärde, uppfinningshöjd och att kunna 
tillgodogöras industriellt ska vara uppfyllda för att uppfinningen ska skyddas av TRIPS. För de 

                                                
42 Angående stycket, se Helfer & Austin, “Human rights and intellectual property”, s. 40 ff. 
43 Se European Commission, ”Paper submitted by the EU to the TRIPS Council, for the special discussion on 
intellectual property and access to medicines, 20 June 2001”, IP/C/W/280, 12 June, 2001. 
44 Ibid not 43. 
45 Angående stycket, se Helfer & Austin, “Human rights and intellectual property”, s. 120. 
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fall att kraven godkänds måste emellertid patent beviljas.46 För de fall att patent uppfyllt kraven 
ges exklusiv ensamrätt till all nyttjande av läkemedlet. Detta behandlas mer utförligt nedan i 
avsnitt 2.3.1. 
 
Läkemedelspatent kan till synes te sig som en självklarhet men även en absurd blockad från 
kapitalstarka läkemedelsföretag. Läkemedelsföretagen hävdar dock att läkemedelspatent är en 
nödvändighet för att kunna bedriva effektiv forskning. Forskning kring läkemedel är kostsam 
och tidskrävande process. Statistik från läkemedelsindustrin visar att framtagande av ett läke-
medel år 2016 kostade kring 2,6 miljarder USD. Forskningen är, enligt Pharmaceutical Rese-
arch and Manufacturers of America, inte enbart en kostsam process utan innebär ofta 10–15 år 
av forskning och tester innan ett läkemedel är redo att patenteras. Företaget har således inte 
enbart investerat kapital utan även tid, och investerarna förväntar sig därmed kunna få utdelning 
på investerat kapital – något som inte kan garanteras utan patenträttsligt skydd och det monopol 
som där till följer.47 
 
För de fall att patent inte beviljas eller då patenttiden har löpt ut kan imiterade läkemedel, kan 
så kallade generiska läkemedel, tas fram. Dessa undantas från den rigorösa forskning och test-
ning som ursprungsversionen gått igenom och kräver således lägre investeringar för att produ-
ceras. Ett generiskt läkemedel behöver enbart bevisa bio-ekvivalens, det vill säga att det innehar 
likvärdig biologisk effekt med det ursprungliga läkemedlet. Kostnaden för ett sådant läkemedel 
är därmed betydligt lägre och beräknas enbart kosta en till två miljoner USD. Företaget kan i 
och med det använda sig av lägre prissättning per enhet än vad ursprungsläkemedlet kan ef-
tersom det inte tvingas avsätta medel till forskning.48 
 
Läkemedelsföretagen menar därför att läkemedelspatent är ett måste för att uppmuntra investe-
ring i framtida forskning och utveckling. De argumenterar för att en exklusiv ensamrätt att 
nyttja produkten gynnar framtida forskning då det garanterar en viss inkomst som kan kompen-
sera utgifterna som forskningen medfört. Forskningen skulle även främja rätten till hälsa då 
utbudet av läkemedel utökas. En strikt användning av patentskyddet skulle följaktligen utesluta 
användandet av generiska läkemedel och således minska konkurrensen på marknaden även om 
det visserligen skulle främja investering och forskning.49 
 
Det finns dock risker med ett allt för omfattande patenträttsligt skydd. Mänskliga rättighetsor-
ganisationer har framfört sin oro om risken att läkemedelsföretagen genom exklusiv ensamrätt 
hamnar i en dominant ställning. Denna dominans skulle kunna leda till missbruk med en orimlig 
prissättning som följd, vilket direkt drabbar de med låg köpkraft värst. Slutsatsen blir att en 
sådan strikt reglering skulle missgynna de i låg- eller mellaninkomstländer, som saknar tillgång 

                                                
46 Se artikel 27 i TRIPS; Helfer, L, “Human rights and intellectual property”, s. 121. 
47 Angående stycket, se Hassan, Emmanuel., Yaqub, Ohid. & Diepeveen, Stephanie, ”Intellectual property and 
developing countries: a review of the literature”, Cambridge, UK, 2010, [Cit. Hassan, Emmanuel, m.fl. ”Intellec-
tual property and developing countries: a review of the literature”], s. 26 ff; Pharmaceutical Research and Manu-
facturers of America, Pharmaceutical Profile 2016, 2v, 2016. 
48 Ibid not 47. 
49 Angående stycket, se Pharmaceutical Research and Manufacturers of America, Pharmaceutical Profile 2016, 
2v, 2016. 
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till kapital eller den fungerande välfärd som finns i höginkomstländer. Det var med hänsyn till 
denna kritik som TRIPS-avtalet infördes. Avtalet avsågs vara ett sätt att försöka balansera för- 
och nackdelarna med patenträtten genom att på internationell nivå reglera både skydd för inve-
sterares avkastning och individers tillgång till läkemedel.50 
 

2.3 Konceptet av den internationella patenträtten 
Ett sätt att garantera internationellt skydd för patent är genom att inkorporera detta i ett inter-
nationellt regelverk. Sådana regelverk är dock ingen nymodighet. Det första konceptet av en 
internationell patenträtten kan spåras tillbaka till romartiden. Den första omnämnda ensamrät-
ten till en produkt kan dateras till 500 år f.Kr. Det som då avsågs patenteras var ett matlagnings-
recept. Den internationella patenträtten har dock expanderat sedan dess och omfattar numera 
allt mer komplexa rättigheter och skydd.51 
 
År 1979 etablerades Convention Establishing the World Intellectual Property Organization 
[WIPO], med syfte att lägga grunden för immaterialrättsligt skydd. Detta regelverk utökades 
ytterligare under ledning från WTO som år 1994 inrättade TRIPS. WTO:s inrättande av TRIPS 
medförde en stor förändring av den internationella immaterialrätten. Syftet med TRIPS-avtalet 
var bland annat att reglera och etablera miniminormer för det patenträttsliga skyddet inom 
WTO:s medlemsstater. TRIPS medför således en omfattande skyddsreglering av bland annat 
läkemedelspatent och hur dessa ska regleras. Det bör emellertid poängteras att TRIPS innehål-
ler en viss flexibilitet som syftar till att undvika kollisioner med övriga regler och konvent-
ioner.52 Dessa behandlas vidare i kapitel 4 – 4.2. 
 

2.3.1 Allmänt om TRIPS-avtalet 
TRIPS-avtalet är, som tidigare anförts, en internationell WTO-reglering. Avtalets viktigaste 
område reglerar skydd för patenträtten. För tillämpning av TRIPS-avtalet gäller artikel 3 och 4 
TRIPS, vilket medför att applicering av patenträttsligt skydd ska göras i enlighet med WTO-
regler. Internationella patent ska således likställas med de av inhemskt ursprung, om inte annat 
motiverar särbehandling.53 
 
Patenträtten var innan införandet av TRIPS en nationell angelägenhet och länderna kunde såle-
des bestämma vad som skulle patenteras och ges immaterialrättsligt skydd. Vissa länder valde 
därför att inte bevilja läkemedelspatent, då risken fanns att patentet såldes till utländska företag 
som skulle kunna sätta överpriser på läkemedlet. Med TRIPS undantogs emellertid möjligheten 
att neka patent på läkemedel. Samtliga av WTO-medlemsstater tvingades således justera den 

                                                
50 Angående stycket, se Hassan, Emmanuel, m.fl., ”Intellectual property and developing countries: a review of the 
literature”, s. 26 ff; Helfer, L, “Human rights and intellectual property”, s. 42 och 119. 
51Angående stycket, se Guan, Wenwei., ”Intellectual Property Theory and Practice: A Critical Examination of 
China’s TRIPS Compliance and Beyond”, Berlin, Heidelberg, 2014, s. 2 ff. 
52Angående stycket, se WIPO, “About WIPO”, tillgänlig på: http://www.wipo.int/about-wipo/en/, [Hämtad 2018-
04-05]; Jfr artikel 30 och 31 i TRIPS-avtalet; Pogge, Thomas Winfried Menko., Rimmer, Matthew. & Rubenstein, 
Kim. (red.) (2010). “Incentives for global public health: patent law and access to essential medicines”. Cam-
bridge, UK: Cambridge University Press, s. 35. 
53 Se artikel 3 och 4 i TRIPS, där det bland annat stadgas om “Most-Favoured-Nation” och att internationella 
patent ska behandlas likvärdigt med de nationella. 
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nationella lagstiftningen för att vara uniform med TRIPS. Staternas skyldighet att efterleva av-
talet stadgas i artikel 41 TRIPS. Låginkomstländer har dock undantagits från skyldigheten att 
efterleva avtalet på samma villkor som höginkomstländer, genom en beviljad övergångsperiod. 
Denna övergångsperiod har bland annat möjliggjort för Indien att fortsätta tillverka generiska 
läkemedel som därefter distribuerats till övriga låginkomstländer.54  
 
TRIPS åsyftar till att ge skydd för immateriell egendom och därmed inkluderat patent. För vad 
inräknas i patent ges emellertid ingen djupare förklaring utöver vad som omnämns i artikel 27 
TRIPS. Rekvisiten för patent måste således tolkas av vad som följer av de sedvanliga rättsregler 
för folkrättens tolkning, för vilket artikel 31 – 33 VCLT gäller. VCLT:s reglering anses numera 
vara en del av den internationella sedvanerätten och ska sålunda appliceras på samtliga stater. 
Sålunda gäller följande för tolkningen av begreppet om patent enligt artikel 27 TRIPS. Tolk-
ningen ska enligt artikel 31 VCLT ske enligt ordalydelsens vanliga betydelse, där samman-
hanget och syftet för fördraget får avgöra betydelsen av rekvisitet i fråga. Med ledning av tolk-
ningsreglerna i VCLT torde följande vara en lämplig slutsats av artikel 27 - för patent enligt 
TRIPS avses alla uppfinningar, så väl produkter som processer. Artikel 27.1 föreskriver vidare 
att medlemsstaterna inte kan neka patent på uppfinningar inom den tekniska sektorn som upp-
fyller kraven i den nationella lagstiftningen om nyhet, uppfinningshöjd och industriell använd-
barhet. Dessa krav på patentets egenskaper känns igen från den svenska regleringen.55 
 
Det bör poängteras att TRIPS enbart medför minimikrav för den internationella regleringen av 
patenträtten. Det finns således inget hinder för länder att bevilja ett starkare patenträttsligt skydd 
än det som stadgas i artikel 33 TRIPS. Minimikravet för patentskyddet enligt TRIPS gäller om 
minst 20 år, under förutsättning att den först uppfyllt patentbarhetskraven i artikel 27 TRIPS.56 
För de rättigheter som tillfaller patentinnehavaren gäller artikel 28 TRIPS, för vilket stadgas en 
exklusiv ensamrätt att förfoga över patentet. Detta innebär således att tredje part förhindras från 
att använda, reproducera eller på annat sätt utnyttja produkten utan godkännande från paten-
trättsinnehavaren. Ensamrätten medför en rätt för innehavaren att exklusivt tillgodogöra sig 
patentets ekonomiska värde som kompensation för investeringarna det krävt.57  
 
Kritiken mot TRIPS ligger främst i det faktum att tidigare generiska läkemedel tvingas att bytas 
ut mot patenterade, då regleringen innebär att generisk tillverkning förbjuds. Detta leder direkt 
till högre prissättning, vilket innebär problem för medborgare i låginkomstländer som inte har 
råd med medicinering. Avtalets direkta patentreglering måste härmed anses stå i konflikt med 
rätten till hälsa, om vissa individer undantas tillgång till läkemedel. Varken WTO eller TRIPS 
medför dock en universell patenträtt som genom en enskild ansökan kan medföra patentskydd 
i alla medlemsstater. TRIPS medför minimirättigheter som kan erhållas först efter ansökan till 
behörig myndighet inom önskad stat. Det är således upp till företaget att eftersöka patent i de 
                                                
54 Angående stycket, se Hestermeyer, Holger, “Human rights and the WTO”, s. xxxiv; Se WTO, “Promoting 
access to medical technologies and innovation: intersections between public health, intellectual property and 
trade”, tillgänglig på: https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/who-wipowto2013_par6_extract_e.pdf, 
[Hämtad 2018-04-13], s. 74. 
55 Angående stycket, se Koktevedgaard, Morgens & Levin, Marianne, ”Lärobok i immaterialrätt”, s. 230 ff. 
56 Se artikel 33 i TRIPS. 
57 Se artikel 28.1 (a) och 28.2  i TRIPS. 
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länder det önskar erhålla ensamrätt på uppfinningen. För de länder som inte är medlemmar i 
WTO kan TRIPS inte appliceras.58 
 

2.3.2 Europeisk reglering 
Den europeiska regleringen kring patenträtt, tvångslicens och läkemedel är förenlig med 
TRIPS. Detta följer som konsekvens av att EU är en kontraherande stat till WTO. EU:s regle-
ring saknar, i likhet med TRIPS, möjligheten att erhålla ett gemensamt patent för hela unionen. 
Immateriella rättigheter skyddas främst genom nationell lagstiftning. Det finns i dagsläget en 
gemensam EU-rättslig reglering kring varumärkes- och formgivningsrätt som ger unionsrätts-
ligt skydd. För patent saknas emellertid den möjligheten. Det går dock att ansöka om ett euro-
peiskt patent hos det Europeiska patentverket [EPO]. Detta skydd är dock på intet sätt förknip-
pat med EU, utan är en självständig organisation utanför EU:s ramar. Det europeiska patent-
skyddet särskiljer sig från det nationella på så vis att företaget genom en enskild ansökan kan 
erhålla patenträttsligt skydd i samtliga av EPO:s medlemsländer. Det europeiska patentet måste 
dock valideras av den nationella patentbyrån i det land där skyddet ska gälla.59 
 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 816/2006 av den 17 maj 2006 om tvångsli-
censiering av patent för tillverkning av läkemedelsprodukter för export till länder med folkhäl-
soproblem [Förordning 816/2006] antogs efter antagandet av Doha-deklarationen. Förordning 
816/2006 är avsedd att utgöra en del av EU:s insats för att underlätta export av tvångslicensie-
rade läkemedel. Syftet är således att befästa EU:s ståndpunkt om att tillgången till läkemedel 
till överkomliga priser är av stor betydelse för den internationella folkhälsan.60 
 
Förordning 816/2006 liknar innehållet och rekvisiten som återfinns i TRIPS och Doha-dekla-
rationen. För att tvångslicens ska ges ut krävs en ansökan enligt artikel 6 i förordningen, så som 
i TRIPS. Förordning 816/2006 ger även direkta referenser till TRIPS, som i förordningens ar-
tikel 9.2. Skillnaden torde vara att förordningen i sig innehåller tydligare riktlinjer kring vad 
som bland annat anses vara skälig ersättning.61  
 
Det bör även påtalas att EU, och därigenom även EU:s medlemsländer, är genom sin ratificering 
bunden till TRIPS-avtalet. Artiklarna i TRIPS ska således vara jämställda med unionsrätten. 
Värt att notera är även att Europeiska Unionens domstol [EU-domstolen] fastslagit TRIPS-
avtalets direkta applicering inom unionsrätten.62 

                                                
58 Angående stycket, jfr artikel 1 och 27 i TRIPS. 
59 Se Convention on the Grant of European Patents of 5 October 1973 as amended by the act revising Article 63 
EPC of 17 December 1991 and by decisions of the Administrative Council of the European Patent Organisation 
of 21 December 1978, 13 December 1994, 20 October 1995, 5 December 1996, 10 December 1998 and 27 Octo-
ber 2005. 
60 Se Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 816/2006 av den 17 maj 2006 om tvångslicensiering av 
patent för tillverkning av läkemedelsprodukter för export till länder med folkhälsoproblem, (6). 
61 Jfr Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 816/2006 av den 17 maj 2006 om tvångslicensiering av 
patent för tillverkning av läkemedelsprodukter för export till länder med folkhälsoproblem, 10.9 (a). 
62 Jfr C-431/05 Merck Genéricos v. Merck & Co. judgment of 11 September 2007; WTO, “Members and Observ-
ers”, tillgänglig på: https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm, [Hämtad 2018-04-24]. 
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3. Rätten till hälsa och tillgång till läkemedel 
Patenträtten, och TRIPS där inkluderat, har haft en tydlig påverkan på läkemedelsindustrin vil-
ket således även påverkar tillgången till läkemedel. Låginkomstländerna har vid ett flertal 
gånger uppmärksammat denna effekt vid ett flertal tillfällen. Deras ståndpunkt är att den im-
materialrättsliga regleringen står i strid med de mänskliga rättigheterna, däribland rätten till 
hälsa.63 Om rätten till hälsa inkluderar en rätt om tillgång till läkemedel skulle stater därmed bli 
skyldiga att säkerställa individers tillgång till läkemedel. Rätten till hälsa och tillgången till 
läkemedel är således av intresse för att klargöra huruvida patenträtten kan anses vara i konflikt 
med de mänskliga rättigheterna. Följande avsnitt kommer därför att utforska begreppet rätten 
till hälsa och dess innebörd. 
 

3.1 Rätten till hälsa 
Rätten till hälsa kan tyckas vara en tämligen vag term, även om den har stor betydelse för indi-
videns välmående. Det är svårt att uttyda en klar definition av begreppet då det är en subjektiv 
term vars tolkning varierar från de olika rättsakter det omnämns i. Tolkningen av begreppet 
varierar dessutom i hög grad på grund av olika sociala faktorer. Begreppets användning i den 
här framställningen är dock ämnad att enbart vara av juridisk karaktär. Någon större utredning 
om varför dess innebörd varierar kommer således inte att göras. Detta avsnitt ämnar snarare till 
att ge en överskådlig bild om den juridiska innebörden av rätten till hälsa och mer definiera 
vilka skyldigheter och rättigheter denna rätt innefattar.64 
 
Termen rätten till hälsa omnämns i diverse traktat. Dess konkreta definition innebär emellertid 
vissa tolkningssvårigheter. Rätten till hälsa omnämns ibland synonymt som rätten till sjukvård 
eller rätten till skydd för ingrepp mot individens hälsa. Frågan uppstår således vad som faktiskt 
innefattas med termen rätten till hälsa. FN:s organisationer tillämpar den bredaste definitionen 
av rätten till hälsa, vilket inte enbart innefattar rätten till sjukvård utan även andra hälsorelate-
rade frågor i enlighet med de internationella traktat som finns.65 
 
Den konkreta innebörden av termen kan således te sig vara oklar och ibland svårtolkad. Det är 
emellertid klart att den inte innefattar en absolut rätt till hälsa. Det vore tämligen absurt och 
orimligt för stater att garantera varje medborgare en god hälsa. Sådana garantier skulle inte 
enbart vara vanskliga utan en ren utopi. Varje individ skulle således försäkras att vara hälsosam, 
även om detta skulle vara mot deras vilja. En sådan tolkning skulle inte bara inkräkta på privat-
livet, utan även innebära omöjliga skyldigheter för staten att försäkra varje individs hälsosamma 
val. En rimligare tolkning av rätten till hälsa vore snarare att individen ska försäkras största 

                                                
63 Se Negotiating Group on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, including Trade in 
Counterfeit Goods, Meeting of the Negotiating Group of 23–24 November 1987, MTN.GNG/NG11/5, para 7. 
64 Jfr artikel 12 ICESCR, artikel 25 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna; Office of the 
United Nations High Commissioner for Human Rights, ”Right to Health”, Facts Sheet no. 31. 
65 Angående stycket, se Eide, Asbjørn, Krause, Catarina & Rosas, Allan (red.), ”Economic, social and cultural 
rights: a textbook”, 2., rev. ed., Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, 2001, [Cit. Eide, Asbjörn, m.fl., “Eco-
nomic, social and cultural rights”] s. 169; jfr Artikel 2 i European Convention for the Protection of Human 
Rights and Fundamental Freedoms, 213 U.N.T.S. 222, entered into force Sept. 3, 1953, as amended by Protocols 
Nos 3, 5, 8, and 11 which entered into force on 21 September 1970, 20 December 1971, 1 January 1990, and 1 
November 1998 respectively, [Cit. EKMR]. 
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möjliga skydd och mån för kunna uppnå en adekvat hälsostandard. Paralleller kan dras till rätten 
till liv66, som på intet sätt garanterar rätten till evigt liv utan snarare ställer upp krav på staten 
att försäkra individen största möjliga skydd för livet. Rätten till hälsa borde således formuleras 
som en skyldighet att försäkra individen största möjliga skydd för hälsan.67 
 
Rätten till hälsa stadgas i ett flertal internationella traktat och andra förpliktelser. Terminologin 
varierar emellertid mellan de olika instrumenten. Den gemensamma nämnaren torde dock vara 
individens rätt att kunna tillgodose sig sjukvård.68 WHO omnämner, i ingressen till dess för-
fattning, en explicit rätt till hälsa. Där stadgas det vara en mänsklig rättighet för individen att 
nå högsta nåbara hälsa.69 Rätten omnämn även i artikel 12 ICESCR, för vilket liknande ordval 
används om rätten som ”högsta möjliga nåbara hälsa”. Rätten till hälsa är en mänsklig rättighet 
som betonar de sociala och etiska aspekterna av sjukvård och hälsa, vilket vidare förkroppsligas 
i diverse internationella traktat.70 
 

3.1.1 FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna 
Rätten till hälsa har varit internationellt erkänt sedan slutet av andra världskriget, i och med 
starten av den moderna rörelsen för mänskliga rättigheter. Det första internationella traktat som 
erkände rätten till hälsa var FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, för vilket 
stadgas att alla ska ges rätt till en adekvat hälsa och levnadsstandard.71 FN:s förklaring saknar 
dock en direkt hänvisning om en rätt av tillgång till läkemedel. Två år innan FN:s deklarering 
adopterade WHO dess stadgar som gav varje människa rätt till hälsa. Termen rätten till hälsa 
definierades där i som ett tillstånd av fullständig fysisk, mental och socialt välmående, och 
således inte enbart frånvaron av sjukdom eller svaghet.72 
 
För termen som stadgas i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna finns emel-
lertid ingen vidare definition som bekräftar rätten till hälsa och huruvida den innefattar läkeme-
del. Deklarationen är inte ett rättsligt bindande traktat, utan anses snarare vara ett vägledande 
dokument med en politisk intention. Det är dock viktigt att betona att många av de visioner som 
finns inskrivna i deklarationen har fått juridisk status i och med kodifiering till internationell 
sedvanerätt. Deklarationen anses även utgöra bevis om en internationell sedvanas acceptans. 
Det är således av intresse att fastställa om rätten till hälsa finns kodifierad i andra rättsliga 
dokument. Detta skulle kunna tyda på en allmän acceptans av rätten och därmed att den erkänns 
som internationell sedvana. En utredning om huruvida rätten till hälsa erhållit sådan status följer 
av nedanstående avsnitt.73 

                                                
66 Jfr Artikel 2 i EKMR. 
67 Angående stycket, se Eide, Asbjörn, m.fl., “Economic, social and cultural rights”, s. 169 ff; United Nations 
World Conference on Human Rights, Vienna Declaration and Programme of Action, UN doc. A/CONF.157/23, 
12 juli 1993, del I, para. 5. 
68 Se Eide, Asbjörn, m.fl., “Economic, social and cultural rights”, s. 169. 
69 Se Constitution of the World Health Organization, 14 U.N.T.S. 185, signed at New York on 22 July 1946, and 
entered into force on 7 April 1948. 
70 Se Helfer & Austin, “Human rights and intellectual property”, s. 99. 
71 Se artikel 25 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. 
72 Ibid not 69. 
73 Angående stycket, se Hilary Charlesworth, ”Universal Declaration of Human Rights (1948)”, Max Planck 
Encyclopedia of Public International Law. 
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3.1.2 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 
ICESCR är ett multilateralt traktat adopterat av FN:s generalförsamling. Traktatet är till skill-
nad från FN:s förklaring ett rättsligt bindande traktat, och medför skyldigheter för ratificerade 
stater. Traktat är ett av det mest omfattande och detaljerade internationella regelverk som ex-
plicit stadgar en rätt till hälsa. Traktat innehåller således viktiga delar som kan väga upp den 
obalans som en allt för strikt applicering av läkemedelspatent kan innebära.74 Vissa menar 
emellertid att den börda som ICESCR skapar å staters vägnar inte är berättigad med hänsyn till 
de rättigheter det avser att skydda, huruvida så är fallet kan diskuteras.75 
 
Artikel 12 ICESCR erkänner rätten till hälsa genom att stadga varje individs rätt att åtnjuta 
bästa möjliga fysiska såväl som psykiska hälsa. Artikeln föreskriver vidare att varje konvent-
ionsstat ska vidta möjliga åtgärder för att behandla sjukdomar, där inbegripet epidemiska sjuk-
domar som de i TRIPS/Doha-deklarationen.76 Traktatet erkänner således att rätten till hälsa in-
kluderar en tillgång till relevanta läkemedel. Detta eftersom det måste stå klart att behandling 
av sjukdomar inbegriper användning av anpassade läkemedel. Det är dock värt att notera att 
även om den fastställer en rätt till läkemedel, så utgör den litet praktiskt stöd till den som önskar 
åberopa rätten. ICESCR fastställer enbart statens skyldighet att främja tillgången till läkemedel 
för alla, men erkänner ingen individuell rätt för individen att kunna kräva tillgång till alla läke-
medel.77 
 
Artikel 2.1 ICESCR tar hänsyn till det faktum att stater har olika förutsättningar för att uppfylla 
de obligationer som föreligger genom internationell rätt. Artikeln stadgar vad omnämns som 
progressiv realisation, i det faktum att varje stat ska göra vad som anses vara inom rimlig mån 
av förverkligande med hänsyn till rådande omständigheter. Den progressiva realisationen gäller 
emellertid inte för vad som anses vara kärnan av rätten till hälsa, för vilket ledning ges av 
WHO:s dokument. WHO:s dokument om vad som ska anses vara essentiellt för rätten till hälsa 
ger varje individ rätt till korrekt och relevant medicinering. Således anses ICESCR ge varje 
individ rätt till hälsa och därmed rätt till tillgång av läkemedel. Det åligger staten, i enlighet 
med artikel 2 ICESCR, att se till att dessa villkor faktiskt realiseras.78  
 
Skillnaden mellan FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna mot ICESCR är 
att den förstnämnda ses som ett skydd mot att staten på något vis inskränker individernas rät-
tigheter, en så kallad negativ rättighet. Implementering av de negativa rättigheterna kräver där-
med inget aktivt ingrepp utan är snarare en fråga om icke-verkan. De ekonomiska, sociala och 
medborgerliga rättigheterna, så som ICESCR, är de negativa rättigheternas motsats. Det vill 
säga att de är positiva och kräver en aktiv inverkan från staterna. Den aktiva inverkan kräver 

                                                
74 Se Harrington, John, Yu, Peter K. & Aginam, Obijiofor (red.), “The global governance of HIV/AIDS: intellec-
tual property and access to essential medicines”, Edward Elgar Pub., Northampton, Massachusetts, USA, 2012, 
s. 90. 
75 Se Hestermeyer, Holger, “Human rights and the WTO”, s. 86. 
76 Jfr paragraf 6 i Doha-deklarationen. 
77 Se artikel 12 ICESCR; Eide, Asbjörn, m.fl., “Economic, social and cultural rights”, s. 176 ff. 
78 Angående stycket, se Eide, Asbjörn, m.fl., “Economic, social and cultural rights”, s. 176 ff.; World Health 
Organization, ”Primary Health Care: Report of the International Conference on Primary Health Care”, Alma-
Ara, USSR, 6-12 September 1978, Health For All Series No. 1, 1978, Chapter 3, para. 50. 
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även ekonomiska möjligheter, vilket i kombination med läkemedelspatent och de därtill fören-
liga priserna kan leda till en oförmåga från staten att implementera rättigheterna. För en kränk-
ning av rätten till hälsa enligt ICESCR krävs att en part underlåter att maximalt utnyttja alla 
tillgängliga resurser för att således realisera rättigheten. En brist på resurser skulle således inte 
innebära en reell kränkning såtillvida att staten gjort vad som möjligen kan krävas. Låginkomst-
länders oförmåga att uppfylla rätten undantas följaktligen från repressalier, då det ligger utanför 
deras kontroll.79 
 
Den gamla romerska maximen lyder impossibilium nulla obligatio est, eller det finns ingen 
skyldighet att göra det omöjliga. Detta skulle således innebära att rätten till hälsa inte behöver 
uppfyllas om det anses vara omöjligt med hänsyn till monetära medel eller andra hinder. Frågan 
är emellertid om det är omöjligt att uppfylla ICESCR:s skyldigheter med hänsyn till patenträt-
ten. Det finns tillfällen då patenträtten får träda undan för andra rättigheter, så som beskrivet i 
TRIPS-avtalet. Sådana tillfällen gäller bland annat vid epidemier eller andra allvarliga hälso-
kriser, för vilket vidare beskrivs i kapitel 4 och kapitel 5.2–5.5. Här kan det således finnas en 
konflikt mellan rätten till patent och rätten till hälsa. 
 

3.1.3 Rätten till hälsa i internationell sedvanerätt 
Ovanstående avsnitt fastställer förekomsten av rätten till hälsa i diverse traktat. Dessa traktat, 
och därmed rätten till hälsa som den omnämns där i, är enbart bindande för de stater som rati-
ficerat traktaten. Det är därav av intresse att fastställa huruvida den förekommer i den internat-
ionella sedvanerätten, då sedvanerätten binder alla stater oberoende ratificering. Ett sådant kon-
staterande om rätten till hälsa skulle därmed förbinda alla stater att företa åtgärder för att säkra 
individernas största möjliga hälsa.80 Frågan som följer är således, är det allmänt accepterat att 
rätten till hälsa existerar? 
 
En del akademiker hävdar att FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna utgör 
sedvanerätt, och att rätten till hälsa med tillgång till läkemedel därmed ska erkännas som en 
internationell rättighet. Det finns emellertid doktrin som menar att deklarationen enbart utgör 
opinio juris, men saknar bevis på allmän praxis för att kunna förmodas vara sedvanerätt.81 
Denna uppfattning kan dock tyckas vara tvivelaktig, med hänsyn till ICESCR befästelse av 
rätten till hälsa och det faktum att ICJ vid ett flertal tillfällen citerat FN:s allmänna förklaring 
om de mänskliga rättigheterna. ICJ har argumenterat för att deklarationen om än ej bindande 
måste anses utgöra bevis på tolkning och applicering av rättigheterna. Staternas vidare godkän-
nande av detta torde även tyda på en allmän acceptans om deklarationens innebörd.82  
 
                                                
79 Angående stycket, se Eide, Asbjörn, m.fl., “Economic, social and cultural rights”, s. 176 ff.; World Health 
Organization, ”Primary Health Care: Report of the International Conference on Primary Health Care”, Alma-
Ara, USSR, 6-12 September 1978, Health For All Series No. 1, 1978, Chapter 3, para. 50. 
80 Angående stycket, se artikel 38 i 1945 års stadga för den Internationella domstolen, för vilket det stadgas att 
internationell sedvänja ska godtas som gällande rätt om det utgör bevis för allmän praxis. 
81 Jfr artikel 38 i 1945 års stadga för den Internationella domstolen. 
82 Se artikel 12 ICESCR; South-West Africa Cases, (Ethiopia v. South Africa) (Liberia v. South Africa); Second 
Phase, ICJ Reports 1966, p. 6. (18 July 1966); Advisory Opinion on the Legal Consequences for States of the 
Continued Presence of South Africa in Namibia, ICJ reports 1971, p. 3, 6, 9, 12, (21 June 1971). 
 



 26 

Det skulle således kunna argumenteras för stadgandet av rätten i ICESCR skulle kunna tyda på 
allmän praxis från stater, då konventionen har 166 ratificeringar. Stater såsom Sydafrika, Thai-
land och Rwanda har dessutom framhävt betydelsen av rätten till hälsa vid användandet av 
tvångslicenser. Ett sådant agerande torde tyda på en allmän acceptans av rätten, även om en 
allmän acceptans inte går att likställa med allmän praxis torde det åtminstone vara en stark 
indikation om förekomsten av sedvanerätt. 
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4. Möjligheten att begränsa patentskyddet 
Patentskyddet finns, som tidigare behandlats, till för att skydda företagens intresse om avkast-
ning på investerat kapital. Patentskyddets monopol innebär dock att prissättningen inte regleras 
på samma sätt som vid en fri marknad. Läkemedelsföretagen skyddas från fri konkurrens, då 
ensamrätten medför en kontrollerad marknad. De kan således ta ut ett högre pris utan att riskera 
att förlora marknadsandelar till konkurrenter. Marknaden är med andra ord skyddad. De som 
står utan skydd är de med begränsade monetära medel, som därmed utesluts från möjligheten 
till att införskaffa korrekt medicinering.  Det uppstår således en obalans mellan å ena sidan 
läkemedelsföretagets intresse om att erhålla avkastning på investerat kapital gentemot å andra 
sidan de sjukas angelägenhet om att kunna införskaffa korrekt medicinering för lägsta möjliga 
kostnad. Det är emellertid oftast läkemedelsföretagens vilja som bräcker patienternas intresse, 
då enbart en minoritet inte innehar medlen för att införskaffa läkemedel på grund av prisfrå-
gan.83 
 
TRIPS-avtalet togs fram som ett instrument för att skapa en balans mellan å ena sidan läkeme-
delsföretagens rätt till patent, och å andra sidan individernas rätt till hälsa. Avtalet som har 
kritiserats för sin generella utformning har dock ett antal rekvisit som medför en viss anpass-
ningsbarhet. TRIPS-avtalet möjliggör för en viss flexibilitet där medlemsstaterna själva avgör 
hur förhållandet mellan patenträtt och tillgången till läkemedel ska säkras. Artiklarna 7 och 8 i 
TRIPS har avgörande roller för hur avtalet ska tolkas och hur flexibiliteten ska tillämpas. Dessa 
utgörs av diverse artiklar, så som artikel 8, 30 och 31 TRIPS, som föreskriver olika juridiska 
möjligheter för staterna att respektera det patenträttsliga skyddet utan att förhindras att uppfylla 
de skyldigheter som föreligger enligt de folkrättsliga förpliktelserna. Artikel 8 medger med-
lemsstaterna en möjlighet att formulera lagstiftning på så vis att det kan skydda medborgarnas 
hälsa, förutsatt att det är förenligt med övriga bestämmelser i TRIPS. Artiklarna 30 och 31 
TRIPS medför en ytterligare möjlighet för stater att anpassa avtalet efter rådande förhållanden 
inom landet. Artikeln ger staterna potentialen att inskränka patentskyddet genom att tillåta 
forskning och utfärdande av tvångslicenser, för de fall att vissa förutsättningar är uppfyllda. 
Genom dessa artiklar kan staterna således begränsa patenthållarens ensamrätt till produkten 
utan erhållet samtycke.84 
 
Artikel 30 TRIPS, ”bolarundantaget”, medför en möjlighet för tredje part att använda sig av 
patentet för forskningsändamål. Regeln, som innebär att företag får forska på patenterade läke-
medel under patentets giltighetstid, har sitt ursprung från det välkända amerikanska rättsfallet 
Roche Products Inc. v. Bolar Pharmaceutical Co.85 Rättsfallet öppnade upp för möjligheten att 
forska på patenterade läkemedel genom att tillåta nödvändiga tester och provtagningar för att 
kunna lanserade generiska läkemedel efter att patentettiden löpt ut. Det huvudsakliga villkoret 
för att användning av patentet ska tillåtas är att det inte står i orimlig konflikt med en normal 
exploatering av patentet eller på annat vis inkräktar på patentinnehavarens legitima intressen. 

                                                
83 Angående stycket, se Koktevedgaard, Morgens & Levin, Marianne, ”Lärobok i immaterialrätt”, s. 233, 274 
ff. 
84Angående stycket, se Jaime B. Herren, ”TRIPS and Pharmaceutical Patents: The Pharmaceutical Industry vs. 
The World”, 14 Intell. Prop. L. Bull. 43, 2009, s. 15. 
85 Se Roche Products v. Bolar Pharmaceuticals, 733 F.2d 858, 221 USPQ 937 (Fed. Cir. 1984). 
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En rimlig slutsats av villkoret är att även undervisningsverksamhet eller vidareutveckling av 
patentet skulle kunna inkluderas under bolarundantaget i artikel 30. Artikeln torde dock vara 
föga hjälp för låginkomstländer i behov av läkemedel.86 
 

4.1 Artikel 31 TRIPS, tvångslicenser 
Artikel 31 TRIPS medför en viss lösning på obalansen mellan det patenträttsliga skyddet och 
tillgång till läkemedel genom att möjliggöra för tvångslicensiering av patenterade läkemedel. 
Tvångslicensieringen utgör således ett undantag från den exklusiva nyttjanderätt som patentet 
innebär. Det innebär konkret att tillverkning, distribuering och försäljning av patenterade läke-
medel tillåts utan att patenthållarens samtycke erhållits. Tvångslicensen ska således kunna leda 
till en lägre kostnad av läkemedel, då den kringgår patentinnehavarens rätt till fri prissättning. 
Den verkliga prissänkningen är svår att förespå, men kan i vissa fall innebära upp till 90 procent 
lägre kostnad för patienten, om tvångslicensen leder fram till att generiska läkemedel kan pro-
duceras.87  
 
TRIPS syfte är, förutom att medge minimiskydd för immateriella rättigheter, att förhindra even-
tuellt maktmissbruk som kan uppstå då ensamrätt beviljas till bland annat läkemedel. Tvångs-
licensen i artikel 30 TRIPS ska således innebära ett sätt att lösa vissa situationer då produkt-
ionen av läkemedel av någon anledning låses och således inte kan ges ut till de behövande. 
Genom att realisera eller hota om tvångslicens ska stater därigenom kunna förmedla läkemedel 
till lägre pris vid till exempel epidemier eller andra nödsituationer. För vilka specifika situat-
ioner som avses förtäljer dock ingen vidare förklaring. Det kan tyckas anmärkningsvärt att det 
saknas en generell klassificering om vilka omständigheter som inkluderas. Det finns dock ett 
flertal rekvisit som ska uppfyllas innan en tvångslicens kan tas ut. Tolkningen av dessa förut-
sättningar har länge varit omtvistade. För att förtydliga innebörden av dessa krav följer således 
en förklaring nedan.88 
 

4.1.1 Bedömning i det enskilda fallet, artikel 31 (a)  
Den första förutsättningen för att en tvångslicens ska beviljas är att det gjorts en enskild be-
dömning av ansökan. Artikeln förtäljer emellertid inte vidare vad den enskilda bedömningen 
ska innebära. Doktrin ger viss vägledning kring bestämmelsen, och tyder på att en tvångslicens 
ska riktas mot ett specifikt läkemedel och för ett specificerat ändamål. Ett land som önskar 
erhålla tvångslicens måste således specificera vilket läkemedel som önskas och kan därmed inte 
skicka in en generell ansökan. Ansökan om tvångslicens måste följaktligen betraktas utifrån 
sina egna meriter.89 
 

                                                
86 Se Gervais, Daniel J., “The TRIPS Agreement: drafting history and analysis”, 2. ed., Sweet & Maxwell, Lon-
don, 2003, s. 68 f. 
87 Angående stycket, se Abbott, Frederick M., “The Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public 
Health:Lighting A Dark  Corner at the WTO”, 2002, Journal of International Economic Law, Oxford University 
Press, s. 487-488. 
88 Angående stycket, se artikel 31 i TRIPS; Helfer & Austin, “Human rights and intellectual property”, s. 123. 
89 Angående stycket, jfr Hestermeyer, Holger, “Human rights and the WTO”, s. 244 ff; Artikel 31 (a) i TRIPS-
avtalet. 
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Denna regel kan i sig själv tyckas motiverad och rättvis. Att poängtera är att den kan leda till 
en utdragen process för vilket kan innebära allvarliga konsekvenser för det land som söker 
tvångslicens vid en hälsokris eller annan nödsituation. 
 

4.1.2 Förhandlingskravet, artikel 31 (b) 
Artikel 31 (b) TRIPS innefattar en rätt för patentinnehavaren att ge ut licens enligt ordinära 
förhållanden med sedvanliga kommersiella villkor, innan möjligheten för tvångslicens kan ak-
tualiseras. Medlemsstaten som önskar utnyttja tvångslicensen ska således först ha eftersökt pa-
tentinnehavarens frivilliga samtycke till licensiering. En sådan ansökan ska ha skett med affärs-
mässiga villkor med skälig betänketid med syfte att få till stånd en frivillig licensiering från 
patenthållaren. För vad som anses vara skäligt ger TRIPS inte vidare vägledning, utan det ska 
avgöras utifrån förutsättningarna i varje enskilt fall.90 
 
För de fall att staten sökt samtycke från patentinnehavaren på skäliga grunder utan att en licens 
kommit till stånd kan staten företa handlingar mot patenhållarens vilja. Ensamrätten upphävs 
således om patentinnehavaren inte visar på medgörlighet, men först efter att försök till förhand-
ling företagits. För de fall att staten på icke skäliga grunder eller utan rimlig betänketid eftersökt 
licensrätt, och således nekats, kan inte tvångslicens utfärdas om inte följande förutsättningar 
enligt avsnitt 4.1.2.1 och 4.1.2.2 föreligger. 
 

4.1.2.1 Nationell kris eller annan extrem nödsituation 
För de fall att det föreligger en brådskande situation, så som nationell kris eller annan extrem 
nödsituation, kan tvångslicens utfärdas utan att staten sökt samtycke från patentinnehavaren. 
Regeln kan tyckas motiverad då bidrar till att expediera staters agerande vid nödsituationer och 
förhindrar läkemedelsföretag från att blockera tillgången till livsnödvändiga läkemedel. 
 
Problematiken ligger emellertid i vad som konstituerar en nödsituation, och vem det är som ska 
avgöra om en sådan situation föreligger. Ska en nödsituation eller en nationell kris enbart anses 
vara de fall då en nyligen inträffad och icke-förutspådd händelse sker, som ett utbrott av svin-
influensan, eller kan mer långt pågående fall av HIV anses vara berättigade? För detta ges dock 
ingen ledning från TRIPS-avtalet. Denna tvist har dock förtydligats med hjälp av Doha-dekla-
rationen, som redogör för vad som inbegrips i begreppet ”nationell kris eller annan extrem nöd-
situation”. 
 

”Each member has the right to determine what constitutes a national emergency or other circumstances 
of extreme urgency, it being understood that public health crises, including those relating to HIV/AIDS, 
tuberculosis, malaria and other epidemics, can represent a national emergency or other circumstances of 
extreme urgency.”91 

 
Med hänsyn till Doha-deklarationen inkluderas således även permanenta hälsokriser, som ex-
empelvis den rådande krisen av HIV/AIDS i Sydafrika. Doha-deklarationen utvidgar sålunda 
begreppet från dess lexikaliska tolkning till att dels få en vidare men även tydligare innebörd 

                                                
90 Se artikel 31 (b) i TRIPS-avtalet. 
91 Se artikel 5 (c) i Doha-deklarationen. 
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av vad som avses i artikeln. Deklarationens förtydligande påverkar inte enbart tvånglicensie-
ringen enligt artikel 31 TRIPS, utan torde även få följder för undantagen enligt artikel 30. Kon-
sekvensen blir således att länder som är drabbade av HIV/AIDS eller andra nationella hälsokri-
ser undantas från förhandlingskravet och kan därmed direkt kräva tvångslicens. 
  

4.1.2.2 Allmänt icke-kommersiellt användande 
En tvångslicens ska dessutom kunna utfärdas till en part utan föregående försök till förhandling, 
om det rör sig om ett allmänt icke-kommersiellt användande. Principen togs fram för att under-
lätta för statliga verksamheter att undersöka patenterade uppfinningars egenskaper i forsknings-
syfte utan att kräva förhandling av licens. Detta ska således underlätta för forskningsverksam-
het. Det har emellertid diskuterats i doktrinen om en sådan tolkning av artikel 31 (b) TRIPS 
skulle facilitera för låginkomstländer att på icke-kommersiellt vis producera läkemedel genom 
statlig regim. En sådan tolkning är dock något extensiv och skulle i teorin kunna föranleda 
intrångstalan från andra WTO-länder.92 Stater kan däremot, som tidigare omnämnt i avsnitt 3.1, 
använda sig av artikel 30 TRIPS för att kringgå ensamrätten för forskningsändamål. 
 

4.1.3 Begränsad användning, artikel 31 (c) 
En ytterligare förutsättning för att tvångslicens ska utges är att användningen inte utan vidare 
får överskrida syftet eller omfattningen för vilket den utfärdats. Detta innebär således att när 
omständigheterna som föranlett tvångslicensens utfärdande har upphört, så ska även användan-
det göra det. Det vill säga, att om ett land ansökt om tvångslicens till läkemedel för att behandla 
en nationell kris av till exempelvis HIV/AIDS och situationen därefter stabiliseras kan det inte 
längre anses berättiga användning av tvångslicensen. Användningen måste därmed upphöra.93  
 

4.1.4 Icke-exklusiv användning, artikel 31 (d) 
Vidare följer av artikel 31 (d) TRIPS att användandet ska vara icke-exklusivt. Artikeln betonar 
det faktum att patentinnehavaren inte ska förlora rätten att fritt disponera sin uppfinning på 
grund av utfärdandet av en tvångslicens. För läkemedel innebär detta således att läkemedelsfö-
retaget ska kunna fortsätta produktion och licensiering till andra parter, trots att en tvångslicens 
utfärdats till ett specifikt land.94 
 

4.1.5 Icke-överlåtbar, artikel 31 (e) 
För de fall att tvångslicens utfärdats stadgar artikel 31 (e) TRIPS att den inte kan överlåtas. 
Staten som beviljats tvångslicens kan således inte överlåta rätten att tillverka läkemedel till en 
tredje part. Sådant förfarande benämns sublicensiering och tillåts inte enligt TRIPS-avtalet. 
Tvångslicensen är specifikt knuten till det land som ansökt om licensen.95 
 

                                                
92Se Hestermeyer, Holger, “Human rights and the WTO”, s. 247. 
93 Ibid not 92, s. 250 f. 
94 Se Carvalho, Nuno Pires de, “The TRIPS regime of patent rights”, 3. ed., Kluwer Law International ; Freder-
ick, MD, Austin ; Alphen aan den Rijn, 2010, s. 452-453. 
95 Ibid not 94. 
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4.1.6 Territorium, artikel 31 (f) 
Artikel 31 (f) TRIPS föreskriver vidare att användandet av tvångslicensen enbart får vara in-
hemsk och den får således inte exporteras. Det här är en av de mest omdiskuterade artiklarna, 
då den i vissa fall motverkar den tänkta effekten av tvångslicensen. Artikeln stadgar att tvångs-
licensen huvudsakligen ska användas på den inhemska marknaden i den stat som licensen ut-
färdats för. Formuleringen kan här tyckas rimlig, men konsekvenserna blir emellertid mer på-
taglig. Den inhemska marknaden har ansetts vara det territoriella område som är begränsat till 
den stat som ansökt om licensen. Kravet får därmed till följd att det blir otillåtet för andra länder 
att exportera läkemedel till marknader där produkten har patentskydd. Länder med infrastruktur 
till att tillverka läkemedel får således inte exportera till länder som saknar strukturen, då tvångs-
licensen kräver att den huvudsakligen ska förse den inhemska marknaden. En enbart inhemsk 
marknad skulle således omöjliggöra för vissa länder att använda sig av tvångslicensiering, då 
de saknar infrastrukturen för att själva kunna tillverka läkemedel och är förhindrade att be ut-
omstående stater om hjälp med tillverkningen.96 Detta är emellertid inte fallet längre, vilket 
förtydligats med hjälp av Doha-deklarationen, se kapitel 4.3. 
 

4.1.7 Upphörande av situation, artikel 31 (g) 
Tvångslicensen gäller således enbart under den tid det föreligger en faktisk kris, och för det fall 
att krissituationen upphör ska licensen omedelbart upphöra att gälla enligt artikel 31 (g) TRIPS. 
Det måste vidare även vara osannolikt att den medicinska nödsituationen återuppstår. Artikel 
31 (g) TRIPS är till för att stater inte ska kunna utnyttja tvångslicensen i onödan, och därigenom 
oskäligt beröva patentinnehållaren på den fria förfoganderätten över sin egendom.97 
 

4.1.8 Ersättning till patentinnehavaren, artikel 31 (h) 
För de fall att tvångslicens utfärdas har patentinnehavaren rätt till att få ersättning för licensie-
ringen. Artikel 31 (h) TRIPS stadgar att sådan ersättning ska vara tillräcklig. För vad som menas 
som tillräcklig ges inget vidare förtydligande. Ersättningskravet är dock av betydelse för både 
patentinnehavaren och licenssökande land, då det avgör prissättningen på läkemedlet som ska 
tillverkas med hjälp av tvångslicensen. En allt för hög ersättning skulle således vara kontrapro-
duktivt och motverka den tänkta effekten av tvångslicensen. Den absolut viktigaste frågan blir 
således att utröna vad som anses vara tillräcklig ersättning. TRIPS-avtalet ger oss emellertid 
ingen direkt ledning om vad som ska anses vara tillräcklig ersättning. Frågan har dessutom varit 
omstridd bland WTO:s medlemsstater, där de länder som använt sig av tvångslicens för att 
kunna producera HIV/AIDS-läkemedel har gett allt från 0,5–4 procent av nettoomsättningen i 
ersättning till patentinnehavaren.98 
 
För att förtydliga och skapa ett enhetligt ramverk om vad som ska anses vara tillräcklig ersätt-
ning har FN:s utvecklingsprogram, The United Nations Development Program [UNDP] utfär-
dat riktlinjer för fastställande av dess storlek. UNDP:s rekommendationer lyder att mellan 0–6 
procent av nettoomsättningen ska ges i ersättning, med hänsyn till hur mycket som finansierats 

                                                
96 Angående stycket, se Hestermeyer, Holger, “Human rights and the WTO”, s. 261-263. 
97 Angående stycket, se artikel 31(g) i TRIPS; Hestermeyer, Holger, “Human rights and the WTO”, s. 261-263. 
98 Angående stycket, se Love, James., UNDP, WTO., “Remuneration guidelines for non-voluntary use of a patent 
on medical technologies, Health Economics and Drugs”, TCM series NO. 18, 2005, s. 5 ff. 
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av statliga medel, samt vilken teknisk kapacitet som finns i landet och hur tvångslicensen ämnas 
användas. Syftet med tvångslicensen skulle således upprätthållas, då prissättningen på läke-
medlet garanteras en högsta nivå.99 
 

4.2 Artikel 6 TRIPS, parallellimport 
För de immaterialrättsliga varor som med samtycke av patentinnehavaren omsatts en gång kan 
inte längre anspråk om äganderätt riktas mot produkten. Detta kallas inom immaterialrätten för 
konsumtion och innebär att rättighetsinnehavaren inte kan kontrollera vad som händer med 
produkten efter att den getts ut på marknaden. Konsumtion är av avgörande betydelse för pa-
rallellimporten, då patentinnehavaren genom ovanstående scenario förlorat den exklusiva be-
stämmanderätten. Varorna kan således säljas vidare utan samtycke från den ursprungliga rät-
tighetsinnehavaren, vilket möjliggör för parallellimport. Parallellimport innebär således mer 
konkret att produkten, efter att den satts på marknaden i ett land sedan säljs och importeras av 
tredje man till ett annat land. Parallellimportören är därmed fri att sälja varorna i det nya landet 
utan samtycke från den ursprungliga rättighetsinnehavaren. Importören är även här fri att pris-
sätta varan utan godkännande av den ursprungliga rättighetsinnehavaren.100 
 
Artikel 6 i TRIPS, i samråd med artikel 5 (d) Doha-deklarationen, föreskriver för under vilka 
villkor konsumtion får ske. Artikeln föreskriver att tvistelösningsprocess för konsumtion inte 
är en möjlighet så länge WTO:s principer om national treatment101 och most-favoured-nat-
ion102 beaktats. Detta innebär sålunda att parallellimport och konsumtion tillåts, så till vida att 
importlandet varken gynnar, missgynnar eller särbehandlar länder. 
 
Frågan är då om parallellimport kan gynna låginkomstländer i behov av läkemedel. Parallell-
import kan visserligen leda till lägre priser på läkemedlet under förutsättning att priserna vari-
erar i olika länder. Den lokala tillverkaren eller distributören förlorar dock kunder förutsatt att 
importören kan erbjuda lägre priser. Instrumentet borde således gynna konsumenterna med 
lägre priser, då import bidrar till en ökad konkurrens på så väl den globala som lokala mark-
naden. Detta behöver emellertid inte alltid vara sanningen. För att denna metod ska gynna lå-
ginkomstländerna krävs det en marknad som har lägre läkemedelspriser än importlandet. Få 
marknader erbjuder dock lägre priser än vad låginkomstländer gör. Parallellimport blir således 
en överflödig handling, som inte medför någon direkt vinning för låginkomstländerna.103 
 

4.3 Doha-deklarationen 
Den tvetydliga utformningen av framförallt territorialitet i artikel 31 (f) TRIPS ledde fram till 
den deklaration som framlades vid WTO-konferensen i Doha år 2001. Genomförandet av de-
klarationen drevs på av låginkomstländer, som menade att en lexikalisk tolkning av artikel 31 

                                                
99 Se Love, James., UNDP, WTO., “Remuneration guidelines for non-voluntary use of a patent on medical tech-
nologies, Health Economics and Drugs”, TCM series NO. 18, 2005, s. 15. 
100 Angående stycket, se Koktevedgaard, Morgens & Levin, Marianne, ”Lärobok i immaterialrätt”, s. 49. 
101 Se Artikel 3 i TRIPS. 
102 Se Artikel 4 i TRIPS. 
103 Angående stycket, se Stack, Alexander James, “TRIPS, patent exhaustion and parallel imports”, The journal 
of world intellectual property., 1(1998):4, s. 657-689, 1998. 
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TRIPS medförde att avtalet stred mot gällande internationell rätt. Den dåvarande tolkning av 
TRIPS hade lett till ökade konflikter mellan hög- och låginkomstländer. Detta då det fanns 
skiljaktiga meningar om vad som var TRIPS syfte. Låginkomstländerna menade att deras för-
pliktelse till följd av avtalets tolkning medförde ofördelaktiga hinder för dess skyldigheter 
gentemot invånarna då de inte kunde tillgodose deras rätt till hälsa.104 
 
Doha-deklarationen klargjorde bland annat den omdiskuterade formuleringen av ”nationell 
kris”, och löste således tolkningsfrågan till vad som skulle kunna inrymmas under termen. Ar-
tikel 5c i Doha-deklarationen fastställer att det är upp till åberopande stat att klassificera vad 
som är att anse som en nationell kris eller en omständighet av extrem brådska. Vidare stadgades 
att utbrott av HIV/AIDS, tuberkulos och övriga smittsamma sjukdomar alltid ska anses vara 
inrymt under termen. Ytterligare en tolkningsfråga gällde den tvetydliga utformningen av 
territorialitet i artikel 31 (f) TRIPS, för vilket tillverkningslandet jämställdes med användnings-
landet. Doha-deklarationen undanröjde emellertid den tolkningen och framhöll allas rätt till 
hälsa genom införandet av paragraf 6.  
 
Paragraf 6 tillåter tre dispensklausuler, där två av dessa innebär att tredje stat tillåts tillverka 
patentbelagda läkemedel åt den stat som efterfrågat tvångslicens. Detta trots att läkemedlet fort-
sätter vara patentbelagt i tillverkande stat. Första klausulen eliminerar tvånget om inhemsk 
marknad för tvångslicensen, vilket möjliggör för export av läkemedel mellan länderna. Den 
andra klausulen undanröjer tvång för importerande land att betala ersättning till patentinnehål-
laren. Denna ersättning ansågs, trots UNDP:s riktlinjer, motverka TRIPS ändamål. Genom änd-
ringen i Doha-deklarationen skiftas kostnaden från låginkomstländerna till höginkomstlän-
derna, eftersom paragraf 6 innebär att exporterande land ska stå för kostnaden till patentinne-
havaren. Tredje och sista klausulen innebär exportbegränsningar för höginkomstländer och lå-
ginkomstländer, så att de kan exportera under regionala handelsavtal.105 

 
Den faktiska konsekvensen av Doha-deklarationen var ett internationellt ställningstagande där 
det betonades att skyddet för folkhälsan står över immaterialrättsligt skydd. Deklarationen 
framhöll att TRIPS-avtalet kan och ska tolkas på så vis att det på intet vis försvårar medlems-
ländernas rätt att skydda invånarnas hälsa och främjandet av tillgång till läkemedel. Det bör 
dock poängteras att rätten att exportera läkemedel inte är utan villkor. Under implementerings-
beslutet till Doha-deklarationen ställs vissa villkor upp för att tillåta tillverkning och därefter 
export åt annan part. Dessa har numera inkorporeras till TRIPS-avtalet i den reviderade vers-
ionen, som sedan den 23 januari 2017 har en ny lydelse vilken intar en mer tillåtande attityd 
mot tvångslicenser.106 
 

                                                
104 Angående stycket, se Levin, Marianne & Nilsson, Hanna, ”Läkemedel & immaterialrätt m.m.”, Jure, Stock-
holm, 2008, s. 81–82. 
105 Angående stycket, se paragraf 6 i Doha-deklarationen; Levin, Marianne & Nilsson, Hanna, ”Läkemedel & im-
materialrätt m.m.”, Jure, Stockholm, 2008, s. 81 ff; Helfer & Austin, “Human rights and intellectual property”, 
s. 42 f. 
106 Jfr WTO, “Compulsory licensing of pharmaceuticals and TRIPS“, tillgänglig på: https://www.wto.org/eng-
lish/tratop_e/trips_e/public_health_faq_e.htm (2017-10-16); artikel 6 i Doha-deklarationen; Reviderade artikel 
31bis i TRIPS. 
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4.4 Rätten till läkemedel och TRIPS 
Det finns en skyldighet för stater att följa internationell rätt. Det har ovan stadgats att rätten till 
hälsa anses utgöra internationell rätt. Frågan som kvarstår är emellertid om tillgång till läkeme-
del inkluderas i rätten till hälsa. Det är enligt ICESCR tydligt att tillgången till läkemedel anses 
vara en betydande del av rätten till hälsa. Artikel 12 ICESCR fastslår att stater har en skyldighet 
att förebygga, kontrollera och behandla epidemier och inhemska sjukdomar.107 För att kunna 
uppfylla artikel 12 krävs en tillgång till läkemedel, och en rimlig slutsats borde således vara att 
tillgång till läkemedel ska inkluderas i rätten till hälsa. Detta är dock inte hela sanningen. Av 
vad som framgår av FN:s Committee on Economic, Social and Cultural Rights [CESCR] all-
männa kommentar nummer 14 avses enbart oumbärliga läkemedel.108 Ledning för vad som är 
oumbärligt kan tas från The WHO Model List of Essential Medicines.109 Listan behandlar vilka 
läkemedel som WHO anser vara av essentiell betydelse för en fungerande sjukvård. Enbart de 
sjukdomar som av WHO anses vara i behov av snabb och effektiv sjukvård inkluderas på listan. 
Konsekvensen att inte innefattas av listan innebär att sjukdomen eller tillståndet inte anses vara 
akut. Det är dock värt att notera att enbart en handfull av de läkemedel som står med på listan 
är patenterade.110 
 
Frågan som uppstår är då vad som gäller för de läkemedel som inte står på The WHO Model 
List of Essential Medicines - kan tillgången till dessa säkras genom tillämpning av rätten till 
hälsa? För TRIPS omnämns inget direkt krav på att läkemedlet ska vara essentiellt. Det framgår 
emellertid att ansökan kring tvångslicensen måste ha ett specifikt ändamål.111 Det finns således 
ingen garanterad rätt att beviljas tillgång till alla läkemedel, utan enbart de som passar ändamå-
let. I artikel 6 Doha-deklarationen omnämns en specifik rätt till att erhålla tvångslicens till lä-
kemedel ämnade att behandla HIV/AIDS, tuberkulos och övriga smittsamma sjukdomar som 
befaras kunna leda till en epidemi eller i värsta fall en pandemi. Sådana läkemedel omfattas 
alltid av undantaget till TRIPS, och behövs därmed inte motiveras.112 
 
Tillämpning av TRIPS för att garantera tillgången till läkemedel föranleder emellertid vissa 
problem. Tvångslicens enligt artikel 31 TRIPS förutsätter att staten aktivt deltar och ansöker 
om sådan licens. Det krävs således en brådskande karaktär som påverkar större delar av befolk-
ningen för att staten ska ingripa, något som tidigare användning av artikeln påvisat. För vidare 
läsning se avsnitt 5.2–5.5. Låginkomstländer, diverse mänskliga rättighetsorganisationer och 
andra kritiker har protesterat mot att TRIPS-avtalet bortser från de sjukdomar som inte ligger i 
statens intresse att behandla, det vill säga icke smittsamma eller pandemiska sjukdomar. De 
människor som lider av andra sjukdomar hamnar således utanför skyddet av TRIPS flexibilitet. 
Avtalets patentskydd begränsar dessutom rätten till läkemedel ytterligare då inga generiska lä-
kemedel får tillverkas av medlemsländerna.113  

                                                
107 Se artikel 12 (c) ICESCR. 
108 Se artikel 43 i ICESCR. 
109 Se WHO, “Essential medicine“,  tillgänglig på: http://www.who.int/medicines/services/essmedicines_def/en/  
[Hämtad 2017-3-27]. 
110 Se Helfer & Austin, “Human rights and intellectual property”, s. 118. 
111 Se artikel 31 (a) i TRIPS. 
112 Jfr artikel 6 i Doha-deklarationen. 
113 Angående stycket, se Helfer & Austin, “Human rights and intellectual property”, s. 42 ff. 
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Det finns jurister och doktorer som argumenterar för att TRIPS-avtalet behandlar rätten till 
läkemedel, och därmed garanterar dess uppfyllnad. Deras argument lyder att rätten är tredelad. 
De menar att TRIPS faktiskt insinuerar en lagstadgad rätt om tillgång till läkemedel. Rätten till 
läkemedel finns emellertid inte direkt omnämnd i något traktat, men anses ofta sammankopplad 
till rätten till hälsa. De anser vidare att patent garanterade via TRIPS direkt leder till högre 
prissättning, då ensamrätten garanterar företagen ett skydd från att förlora kunder. Läkemedlet 
blir således utom den ekonomiska möjligheten för många, och därmed gör prissättningen in-
trång på rätten till hälsa eftersom det undantar möjligheten för många att behandlas. Detta tyder 
således på att det finns en konflikt mellan rätten till patent och rätten till hälsa. Den ena rätten 
kan inte realiseras utan att föranleda problem för den andra.114 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
114 Angående stycket, se Hestermeyer, Holger, “Human rights and the WTO”, s. 78 ff. 
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5. Konflikten mellan rätten till patent och rätten till hälsa 
Konflikten mellan rätten till patent och rätten till hälsa ligger i två olika parters intresse i att få 
sina rättigheter realiserade. Å ena sidan ligger intresset från läkemedelsföretagen att erhålla 
patent och således genom ensamrätten kunna tillförsäkra sig avkastning på investerat kapital. 
Å andra sidan finns rätten till hälsa och den humanitära aspekten om att alla ska försäkras en så 
god hälsa som är möjligt. 
 
Det har i den här framställningen fastställts att det föreligger en reell rätt till hälsa och att denna 
rätt inkluderar tillgång till vissa läkemedel. Det finns även en rätt för den patentsökande att 
erhålla patent för de fall att rekvisiten för patent är uppfyllda, men vad sker då dessa två kolli-
derar? Blir rätten till hälsa då impossibilium nulla obligatio est, det vill säga omöjlig att upp-
fylla? 
 
De finns de som argumenterar för att rättigheterna står i konflikt med varandra och att den ena 
rätten därför borde äga företräde. Det finns å andra sidan de som hävdar att så inte är fallet. 
Dessa två rättigheter torde visserligen kollidera med varandra på ett vis som renderar ena rätten 
omöjlig att uppfylla. Det vill säga att rätten till hälsa således skulle bli omöjlig att uppfylla utan 
att hamna i konflikt med det patenträttsliga skyddet. TRIPS medför emellertid en lösning, som 
gör att rätten till hälsa inte nödvändigtvis blir impossibilium nulla obligatio est. Flexibiliteten 
som är inbyggd i avtalet medför att patenträtten anpassar sig för att tillgodose de tillfällen då 
det annars skulle anses oetiskt att upprätthålla patentskyddet. TRIPS flexibilitet innebär att pa-
tenträtten respekteras med undantag för de möjligheter som artikel 30–31 TRIPS medför. Ar-
tiklarna medför dock inte ett absolut undantag av patenträtten med hänsyn till rätten till hälsa, 
utan snarare en flexibilitet för att minska mänskligt lidande och förbättra den globala världshäl-
san. Det är värt att notera att det ligger i alla länders intresse att bekämpa epidemiska sjukdomar 
för att undvika pandemier. För de sjukdomar som ej riskerar spridning förefaller sig området 
oklart.115 
 
Artikel 31 TRIPS medför visserligen en lösning på problematiken om hälsokriser i låginkomst-
länder. Lösningen medför dock vissa krav, som leder till att inte alla sjukdomar eller symptom 
kan omfattas av tvångslicensen. Tvångslicensen ska, som anförts i kapitel 4, enbart omfatta 
situationer för vilka statens intresse ligger. En vidare restriktion är att licensen, enligt artikel 31 
(g) TRIPS enbart får brukas under den tid det föreligger en faktisk kris. Innebörden torde såle-
des vara att de länder som inte drabbats av ett utbrott av nationell utbredning eller annars var-
aktig kris inte kan åberopa tvångslicensen. De läkemedel som inte behandlar sjukdomar som är 
smittsamma eller med hög prevalens inom landet torde detta innebära att någon kris inte före-
ligger. Rätten till hälsa kan för dessa fall inte tillgodoses genom TRIPS.116 
 
Tillämpningen av TRIPS medför ytterligare tolkningsfrågor. För de fall att läkemedlet inte om-
fattas av ”nödvändighetskravet” från WTO:s lista om essentiella läkemedel torde det därmed 
                                                
115 Angående stycket, se Hestermeyer, Holger, “Human rights and the WTO”, s. 78 ff; Helfer & Austin, “Hu-
man rights and intellectual property”, s. 41 ff. 
116 Angående stycket, se Hestermeyer, Holger, “Human rights and the WTO”, s. 78 ff; Helfer & Austin, “Hu-
man rights and intellectual property”, s. 41 ff; Jfr artikel 31 (a) och 31 (g) i TRIPS. 
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innebära att patenträtten får övertaget om rätten till hälsa. De läkemedel som inte inkluderas i 
listan kan således tvångslicenser tveksamt berättigas. Det krävs som framgår i artikel 31 TRIPS 
en viss nödvändighet för att motivera åsidosättandet av patenträtten. Detta då det måste finnas 
en rimlig balans mellan patenträtten och rätten till hälsa. Frågan är dock hur denna balans ska 
uppnås. 
 
Rätten till hälsa kräver mer än att staten avstår från att ingripa. Den kräver att staten genomför 
positiva åtgärder för att säkerställa att rätten efterlevs och respekteras. CESCR har genom dess 
kommentarer definierat staternas skyldighet som trefaldig, det vill säga att respektera, skydda 
och uppfylla rättigheterna.117 CESCR tolkning är att immateriella rättigheter som strider mot 
mänskliga rättigheter, och därmed rätten till hälsa, ska vika hädan. Detta eftersom FN:s traktat 
om de mänskliga rättigheterna genom sin normativa karaktär överväger de immateriella rättig-
heterna. Slutsatsen torde således vara att patenträtten underordnas rätten till hälsa. Det kan inte 
förnekas att detta förenklar tillgången till läkemedel. Det är emellertid inte säkert att en sådan 
tolkning innebär en fördel för läkemedelstillgångens om industrin hämmas. Det är därför osä-
kert om CESCR:s tolkning bidrar till att en önskvärd balans uppnås.118 
 
Diverse stater har försökt uppfylla de positiva åtgärder som rätten till hälsa kräver, och därmed 
även uppfylla statens förpliktelser i enlighet med ICESCR och TRIPS. Länder så som Sydaf-
rika, Rwanda och Brasilien har, främst med hänvisning till HIV/AIDS-epidemi, motiverat in-
gripande i patenträtten som nödvändig för landets demokrati, stabilitet och välmående. Dessa 
åtgärder har emellertid inte alltid accepterats av västvärlden, där länder så som USA ofta mot-
satt sig ett uppmjukande av patenträttens skydd.119 USA:s argument baseras på att patenterat 
material är egendom, dessutom framhålls att den ekonomiska utvecklingen bromsas av en svag 
patenträtt. Huruvida detta argument håller råder det dock skilda meningar om. En allt för stark 
immaterialrätt har snarare visat sig utgöra ett hinder för den ekonomiska utvecklingen. Återigen 
tyder mycket på att det mest gynnsamma inte är två starka rättigheter i konflikt, utan snarare 
två rättigheter i balans.120 
 

5.1 TRIPS implementering och praxis 
En logisk följd av diskussioner kring TRIPS är om avtalet haft verkan på omvärlden, det vill 
säga om det faktiskt företagits åtgärder för att förbättra hälsan. Regeringar har visserligen an-
vänt tvångsbestämmelsen för att producera generiska läkemedel utan att förhandla fram en li-
cens med patentinnehavaren samtycke. Dessa fall har emellertid ofta stött på motgångar då 
länderna saknat kapacitet att kunna tillverka läkemedlen inom statens gränser. Detta hinder 
försvann dock i samband med implementeringen av Doha-deklarationen, men trots detta har 

                                                
117 Se UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR), “General Comment No. 14: The Right 
to the Highest Attainable Standard of Health (Art. 12 of the Covenant)”, 11 August 2000, E/C.12/2000/4. 
118 Se Helfer & Austin, “Human rights and intellectual property”, s. 65. 
119 Jfr artikel 12 ICESCR. 
120 Se Schovsbo, Jens, “Immaterialretsaftaler; regionalism og globalisme: Immaterialretten og udviklingslan-
dene”, NIR 2002, s. 118. 
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åberopandet av tvångslicenser varit få till antalet. Diverse regeringar har däremot använt sig av 
bestämmelsen för att genom hot om tvångslicens förhandla fram lägre priser.121 
 

5.2 Sydafrika och kontroverserna kring AIDS 
Sydafrika är ett av de länder som kritiserats hårdast för dess avslappnande förhållning till pa-
tenträttsskyddet. Landet som drabbats hårt av HIV/AIDS, stod i november 1997 inför kulmen 
av en rikstäckande hälsokatastrof. År 1996 beräknades över 20 % av landets befolkning vara 
infekterat av HIV, och med en hög spridning bland de med låga inkomster krävdes drastiska 
förändringar. I ett försöka att vända den negativa trenden antog den sydafrikanska regeringen 
The Medicines and Related Substances Control Amendment Act vars syfte var att göra läkeme-
del tillgängliga för alla. Lagstiftningen tillät parallellimport och tillverkning av generiska läke-
medel under tvångslicens, i enlighet med TRIPS. Sydafrikanska regeringen blev emellertid hårt 
kritiserat och pressat, av så väl läkemedelsföretag som stater, när det antog ett tillägg till dess 
Medicine and Related Substance Control Act som öppnade upp för parallellimport och tvångs-
licenser. I början av 1998 gick 40 läkemedelsföretag ihop och lämnade in en formell anmälan 
till sydafrikanska myndigheter där de ifrågasatte lagstiftningens förenlighet med TRIPS.122 
 
Det rådde knappast någon tvekan om att Sydafrika uppfyllde kraven för att få begära tvångsli-
cens, både avseende extrem nödsituation och annan hälsorelaterad kris. En ansökan om 
tvångslicens gjordes emellertid inte, eftersom landet saknade nödvändiga faciliteter för att pro-
ducera läkemedlen. Amerikanska myndigheter uppmärksammade i detta fall att tvångsåtgärder 
inte fick tillämpas i ett land om det skedde genom import. Värt att poängtera är dock att dessa 
tvångsåtgärder skedde innan implementeringen av Doha-deklarationen som innebär att sådana 
åtgärder numera är förenliga med TRIPS. Omvärldens protester gällande det amerikanska mot-
sanktionerna ledde dock till att de båda länderna nådde en uppgörelse med syfte att uppnå en 
balans mellan de två ländernas behov.123 
 

5.3 Thailand 
Thailand är ett av de länder som regelbundet utfärdar tvångslicenser.124 I november 2006 lät 
den thailändska regeringen meddela att de hade för avsikt att utfärda ytterligare tvångslicenser, 
däribland på patenterade läkemedel mot HIV/AIDS. Landet, som länge kritiserats av bland an-
nat USA för bristande patentskydd, stöttades av omvärlden i dess beslut att meddela tvångsli-
cens. I december samma år vädjade över 140 organisationer om att USA skulle avstå från att 
införa sanktioner eller ingripa mot tvångslicensen. Den 27 januari 2007 gav USA dess 

                                                
121 Angående stycket, se Hassan, Emmanuel, m.fl. s. 28 ff.; Lidgard, H.H., ”Löser immaterialrättskonsumtion och 
tvångslicenser aidsproblem i världens fattigaste länder?”, NIR 2004, s. 7. 
122 Angående stycket, se Harrison, James, “Trade agreements, intellectual property and access to essential medi-
cines: What future role for the right to health”, The global governance of HIV/AIDS: intellectual property and 
access to essential medicines, Edward Elgar Pub., Northampton, Massachusetts, USA, 2012, [Cit. Harrison, James, 
“Trade agreements, intellectual property and access to essential medicines”], s. 92; Se Matthews, Duncan, ”Glob-
alising Intellectual Property Rights: The TRIPS Agreement”, Routledge, London, 2002, s. 18 f. 
123 Anående stycket, se Lidgard, H.H., ”Löser immaterialrättskonsumtion och tvångslicenser aidsproblem i värl-
dens fattigaste länder?”, NIR 2004, s. 7 och 27. 
124 Se Daly, Erin Marie, ”Thailand Does About-Face On Cancer Drug Patents”, LAW 360, Mar. 10, 2008, till-
gängligt på: http://www.law360.com/articles/49626. 
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välsignelse till Thailand att meddela tvångslicenser, såtillvida att det gjordes i enlighet med 
regleringen i TRIPS-avtalet. Thailand har därefter fortsatt meddela beslut om tvångslicensie-
ring på ett flertal patentbelagda läkemedel. Detta beslut har emellertid inte uppskattats av läke-
medelsindustrin eller USA.125 
 
Thailands användande av tvångslicens har emellertid föranlett viss sänkning av läkemedelspri-
ser. Läkemedelsföretaget Merck Sharp and Dohme Incoportation, mer känt under handelsnam-
net Merck & Co., meddelande en prissänkning om 14,5 procent på HIV/AIDS-läkemedel, för 
de länder som ansågs vara särskilt drabbade av sjukdomen. Detta åtagande var visserligen ett 
beslut från företagets sida och kan således inte attribueras till den thailändska regeringen. Likväl 
visar det på att tvångslicenserna har potentialen att förändra läkemedelsmarknaden.126 
 

5.4 Brasilien 
År 2001 väckte USA talan mot Brasilien framför WTO för vad som ansågs vara för svag regle-
ring kring patenträtt, då det enbart beviljades patenträttsligt skydd för läkemedel tillverkade i 
Brasilien. USA ansåg att agerandet därmed innebar ett indirekt samtycke att tillverka generiska 
läkemedel. Talan lades dock ner efter att de båda parterna kommit till en ömsesidig förstå-
else.127 
 
Brasilien är ett av de länder som använt hot om utfärdande av tvångslicens för att genom för-
handlingar erhålla lägre pris på läkemedel från företagen. Först år 2007 ansökte Brasilien om 
dess första tvångslicens efter att förhandlingar misslyckats med läkemedelsföretaget Merck & 
Co. Den brasilianska staten utfärdade därför en tvångslicens, i enlighet med artikel 31 TRIPS, 
till det statligt ägda bolaget om att tillverka läkemedlet för att kunna reglera den rådande 
AIDS/HIV-katastrofen. Det faktiska användandet av tvångslicensen enligt artikel 31 TRIPS var 
emellertid en besvikelse. Det tog Brasilien två år innan det kunde levereras, i brist på den nöd-
vändiga kunskap och infrastruktur som krävdes för att producera läkemedlet.128 
 
Slutsatsen som kan dras av Brasiliens agerande torde vara att tvångsbestämmelserna i TRIPS i 
sig inte nödvändigtvis behövs användas, utan att hot om faktiskt användning kan medföra öns-
kad effekt. Hotet om tvångslicens skulle följaktligen innebära sänkta priser, vilket därmed ökar 
tillgången till läkemedlet då prisbarriären elimineras. En faktisk implementering av artikel 31 
TRIPS, utan stöd av paragraf 6 Doha-deklarationen, kan däremot sätta upp fler barriärer än det 
eliminerar. En legal möjlighet att tillverka läkemedel innebär inte direkt att en sådan produktion 

                                                
125 Se Skees, Stephanie, ”Thai-ing up the TRIPS Agreement: Are Compulsory Licenses the Answer to Thailand’s 
AIDS Epidemic”, Pace International Law Review, 19 Pace Int’l L. Rev., 2007, s. 233 ff. 
126 Angående stycket, se Hookway, James & Zamiska, Nicholas, “Thai Showdown Spotlights Threat to Drug 
Patents”, Wall Street Journal, April 24, 2007. 
127 Angående stycket, se Harrison, James, “Trade agreements, intellectual property and access to essential medi-
cines”, s. 92; WTO Dispute Settlement, Notification of Mutually Agreed Solution, Brazil – Measures Affecting 
Patent Protection, WT/DS199/4, 2001-07-19. 
128 Angående stycket, se Levin, Marianne & Nilsson, Hanna, ”Läkemedel & immaterialrätt m.m.”, Jure, Stock-
holm, 2008, s. 86 ff; Bond, Eric., Saggi, Kamal., ”Compulsory licensing, price controls, and access to patented 
foreign products”, Journal of Development Economics,  Vol. 109, Issue C, 2014. 
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är utförlig, om staten saknar de kraven på infrastruktur. För sådana fall utgör paragraf 6 i Doha-
deklarationen en lösning.129 
 

5.5 Rwanda och Kanada, en paragraf-6-tvångslicens 
I skrivande stund är Rwanda det enda land som använt sig av en så kallad paragraf-6-tvångsli-
cens. Paragrafen medför möjligheten för ett land att med hjälp av ett exportland kunna utnyttja 
tvångslicens och därmed tillgodose läkemedelsbehovet för de fall de saknar infrastruktur. Den 
17 juli 2007 meddelade Rwanda dess avsikt att utnyttja tvångslicens för HIV/AIDS-läkemedel 
med stöd av artikel 31 TRIPS. Då Rwanda saknade infrastrukturen att tillverka läkemedel hade 
de för avsikt att, med stöd av paragraf 6 Doha-deklarationen, upplåta tillverkning av läkemedlen 
till Kanada. Beslutet visade vid första blick vara gynnsamt, men efter en femårsprocess sakna-
des emellertid den effektivitet som krävdes för att tillgodose Rwanda med läkemedel.130 
 
Rwandas användande av paragrafen har kritiserats för att vara ineffektivt och onödigt kostsamt 
jämfört med övriga metoder. Kritiker framförde att landet skulle kunna sänkt sina kostnader 
från 0,4 USD/enhet till 0,14 USD/enhet genom import av så kallade ”off-patent”-läkemedel 
från Indien. Rwanda skulle således ha kunnat sänka kostnaderna med en fjärdedel. Det måste 
dock framföras att användningen av TRIPS trots allt sänkte kostnaden från 20 USD/enhet till 
0,4 USD/enhet – en sänkning som inte kan anses vara helt obetydlig.131 Ytterligare kritik har 
riktats mot det faktum att processen varit onödigt byråkratiskt och således därmed dragit ut på 
tid. Det tog över två år för läkemedlen att nå Rwanda, trots att själva leveransen skedde genom 
två transporter. Frågan är därför om processen i sig kanske verkligen är att föredra, jämfört med 
andra alternativ.132 
 
Kanada har emellertid sedan inrättandet av TRIPS visat på en proaktiv inställning gentemot 
tvångslicenser. Genom aktivt agerande, dock alltid i enlighet med gällande traktat, har Kanada 
visat på en viss acceptans av att rätten till hälsa inbegriper rätten till läkemedel. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
129 Angående stycket, se Lidgard, H.H., ”Löser immaterialrättskonsumtion och tvångslicenser aidsproblem i 
världens fattigaste länder?”, NIR 2004, s. 7 ff. 
130 Angående stycket, se World Trade Organization, “Decision removes final patent obstacle to cheap drug im-
ports”, tillgänglig på: https://www.wto.org/english/news_e/pres03_e/pr350_e.htm, [Hämtad 2018-03-24]. 
131 Se Holger P. Hestermeyer, “Canadian-made Drugs for Rwanda: The First Application of the WTO Waiver on 
Patents and Medicines”, 11 ASIL INSIGHTS, tillgänglig på: http://www.asil.orglinsights/2007/12/in-
sightsO7l2lO.htm, [Hämtad 2018-04-06]. 
132 Se Lidgard, H.H., ”Löser immaterialrättskonsumtion och tvångslicenser aidsproblem i världens fattigaste 
länder?”, NIR 2004, s. 7 ff. 
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6. Möjligheten till balans, en fråga om ansvar 
För de fall det finns en konflikt mellan två rättigheter krävs det att någon kan hållas ansvarig 
för överträdelsen. Detta innebär emellertid vissa svårigheter då det rör patenträtt och privata 
företag. Privata aktörer kan nämligen inte hållas ansvariga för de skyldigheter som uppkommer 
via de mänskliga rättigheterna. Detta har både US Supreme Court och tyska Bundesverfass-
ungsgericht hållit fast. Det krävs således en stat agerar mot dess förpliktelser för att ansvar ska 
kunna utkrävas.133 
 
Om privata aktörer inte kan hållas ansvariga för konsekvenserna som en allt för strikt applice-
ring av patenträtten innebär, är frågan således hur dessa rättigheter ska finna en balans. Ett givet 
föreslag vid normkonflikter är revidering eller nystiftade av lag för att uppnå harmoni. Frågan 
har länge debatterats mellan olika stater, organisationer och akademiska institutioner utan att få 
en konkret lösning. Det här kapitlet kommer att analysera olika potentiella lösningar till att 
uppnå en balans mellan rätten till patent och rätten till hälsa, där de mänskliga rättigheterna 
respekteras och efterföljs. 
 
Rätten till hälsa är emellertid inte enbart avhängig på om läkemedlet är patenterat eller ej. Det 
vore kanske således förhastat att förutsätta att en revidering skulle råda bot på världens lidande. 
En stor del av bristen på tillgång till adekvata läkemedel beror på prevalens och utbredningen 
av sjukdomen i fråga. WHO uppskattar att endast 4,3 procent av kostnader för forskning och 
utveckling går till sjukdomar som drabbar låg- och mellaninkomstländer. Sjukdomar som ma-
laria, tuberkulos, denguefeber och HIV underprioriteras, med andra ord sjukdomar som har hög 
prevalens i dessa länder på grund av ländernas låga köpkraft.134 Det kan därmed te sig som 
kontraproduktivt att omedelbart förutsätta att en lagändring skulle föranleda ökad tillgång till 
läkemedel. För att det ska finnas läkemedel krävs rigorös forskning, vilket kräver stora investe-
ringar i form av bland annat tid och kapital. Läkemedelsindustrins ståndpunkt är därmed att 
garanti om patenträttsligt skydd krävs för att uppmuntra till sådana investeringar. Tvångslicen-
ser undantar patenträttens incitament till forskning, eftersom läkemedelsföretagens garanterade 
rätt till avkastning förminskas. Staterna som åberopar tvångslicens enligt artikel 31 TRIPS be-
höver enbart ersätta en skälig summa. Lägre ersättning för licensen innebär mindre inkomst för 
företaget och således lägre avkastning till investerarna. Detta medför direkt lägre incitament till 
investering inom läkemedelsbranschen vilket kan leda till stagnerad forskning på grund av free-
riding, det vill säga där generiska läkemedel utnyttjar andras investeringar i forskning.135 
 
Det är i dagsläget svårt att säkert fastställa om patent bidrar till att öka klyftorna mellan hög- 
och låginkomstländer i avseende om tillgång till läkemedel. Det står emellertid klart att utan 
patent finns det inget incitament till forskning, och utan forskning kan inga läkemedel tas fram. 

                                                
133 Se Hestermeyer, Holger, “Human rights and the WTO”, s. 97;  Sosa v. Alvarez-Machain, 542 U.S. 692 
(2004); BVerfGE 46, 342, et seq., 362, Ruling of 13 December 1977 – Philippinische Botschaften. 
134 Se Orbinsky, James, ”Health, Equity, and Trade: A Failure in Global Governance”, The Role of World 
Trade Organization in Global Governance 223, 2001, s. 230 ff. 
135 Se Orbinsky, James, ”Health, Equity, and Trade: A Failure in Global Governance”, The Role of World 
Trade Organization in Global Governance 223, 2001, s. 230 ff; Helfer, L, “Human rights and intellectual prop-
erty”, s. 91. 



 42 

Läkemedelsföretagen är vinstdrivande företag som ska skapa avkastning för investerarna, därav 
är deras primära syfte inte att tillgodose humanitära mål. För att motivera investeringar i hälsa 
måste en kompromiss mellan moral och värderingar utifrån den fri marknaden uppstå. Kort sagt 
måste det bli en balans mellan de två. Balansen kan inte möjligen nås att genom lagstiftning 
inskränka patenträtten. Detta har ovan anförts som ett högst olämpligt tillvägagångssätt då det 
skulle undanta investering i forskning och således stagnera läkemedelsindustrin. Den stora 
fråga blir då om en balans mellan de två kan nås utan att patenträtten inskränks.  
 

6.1 Corporate Social Responsibilites, en lösning? 
Stater och andra stora organisationer som FN innehar störst inflytande på den reglering som 
formar omvärlden. Stater är bundna att följa de internationella åtaganden som finns, och deras 
intervenering i världspolitiken är således begränsad. Privata aktörer, så som läkemedelsföretag, 
är dock undantagna plikter i den bemärkelse som stater är. De kan genom roller så som patent-
innehavare, forskningsledare och ägare av läkemedlet påverka omvärlden på vis som stater inte 
kan. År 2005 antog FN:s kommission för mänskliga rättigheter resolution 2005/69“136, en re-
solution som åsyftade till att främja investering i välgörenhet och företags ansvar gentemot 
omvärlden. För företag har termen Corporate Social Responsibilites [CSR] sedan dess blivit ett 
universellt erkänt begrepp, som består av tre delar – ”skydda, respektera och åtgärda”.137 
 
CSR innebär ett bolags sociala ansvarstagande. CSR kan delas in i tre grupper, varvid varje 
specifik grupp är utformad för att tillgodose ett socialt ansvarstagande. Europeiska kommiss-
ionen definierar CSR som ett företags sociala ansvarstagande i näringsverksamheten, vilket 
sker på frivillig basis och utgör ett företags så kallade good will. CSR innebär således att före-
tagen tar ett större ansvar än vad lagen kräver, om så gäller miljö- eller sociala aspekter.138 
 
CSR medför en kostnad för företaget, detta vägs emellertid upp av de positiva effekter som 
anses medfölja av de sociala åtagandena. Att företaget engagerar sig för de utsatta grupperna i 
samhället har visat sig ha en gynnande effekt som stärker företagets varumärke och därmed 
även ökar dess omsättning. Det går således att inkorporera CSR som en affärsstrategi för att 
medföra ökad omsättning.139  
 
Med av det ovan hänförda föreslås CSR därav som en lösning på den obalans som skapas av 
ett allt för omfattande patenträttsligt skydd. Läkemedelsföretagen skulle således kunna inkor-
porera CSR och ansvara för en rimlig tillgång till läkemedel i låginkomstländer, utan att undanta 
investerarnas avkastning. Föga förvånande har några av de största bolagen tillämpat CSR, då 
det visat sig vara attraktivt att vara medveten om omvärlden.140 

                                                
136 Se UN Commission on Human Rights, “Human Rights Resolution 2005/69: Human Rights and Transnational 
Corporations and Other Business Enterprises”, 20 April 2005, E/CN.4/RES/2005/69. 
137 Ibid not 136, artikel 47. 
138 Se Grankvist, Per, ”CSR i praktiken: hur företag jobbar med hållbarhet för att tjäna pengar”, Liber, Malmö, 
2012, s. 15; Promoting a European framework for Corporate Social Responsibility (COM(2001) 366 final) s. 6 f. 
139 Grafström, Maria, Göthberg, Pauline & Windell, Karolina, ”CSR: företagsansvar i förändring”, 2 uppl., Liber, 
Malmö, 2015, s. 167 ff. 
140 Se Droppert, Hayley., Bennett, Sara., “Corporate social responsibility in global health: an exploratory study 
of multinational pharmaceutical firms” , Globalization and health, Vol 11.1, 2015, s. 1-8. 
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6.1.1 Läkemedelsföretagens applicering av CSR 
Merck & Co. är ett av de läkemedelsföretag som årligen satsar på att förbättra varumärket med 
hjälp av CSR. Genom ett flertal välgörenhetsprogram satsar bolaget årligen flera hundratals 
miljoner USD för att förbättra välfärden och öka tillgången till läkemedel i låginkomstländer. 
Företaget har dessutom vid ett flertal tillfällen valt att sänka priser på deras patenterade läke-
medel efter att vissa stater, däribland Thailand, hotat om att använda sig av tvångslicens. I no-
vember 2007 tillkännagav Merck att de skulle sänka priset med 14,5 procent på HIV/AIDS-
läkemedel för låginkomstländer med hög prevalens av sjukdomen. Företaget skulle de facto 
genom en sådan sänkning inte göra någon vinst, utan priset på läkemedlet skulle enbart täcka 
produktionskostnaden.141 En sådan sänkning innebar visserligen att ingen vinst utgick för för-
säljningen. Företaget förlorade emellertid inga marknadsandelar, vilket en direkt applicering av 
tvångslicens hade medfört. Att sänka priserna tordes således vara en smart strategi för att be-
hålla marknadsandelarna på en köpsvag marknad. Detta leder dock till prisdifferentiering som 
möjligtvis skulle kunna föranleda fråga om dumping. Dumping är en term som används inom 
WTO, vilket är förbjudet enligt artikel VI General Agreement on Tariffs and Trade142 [GATT]. 
Termen innebär ett förbud av de fall där en exporterad produkt prissätts lägre än vad marknaden 
stipulerar. Sådant agerande är förbjudet enligt WTO, då det hämmar konkurrensen på den nat-
ionella marknaden, som i sin tur kan medföra att låginkomstländerna aldrig får den marknads-
rättsliga chansen att upprätta en egen industri med tillverkning. För att dumping ska föreligga 
måste det emellertid strida mot övriga WTO-handelsregler som most-favoured-nation. 
 
Förutom sänkta priser engagerar sig ytterligare läkemedelsföretag i CSR. Pfizer är ytterligare 
ett av de stora namnen inom läkemedelsbranschen, vars försäljning år 2015 uppgick till 49 
miljarder USD. Företaget investerar årligen miljontals kronor i välgörenhet, vilket yttrar sig i 
sänkta priser på vaccin och direkta aktioner genom diverse program i avsikt att förbättra hälsan 
för bland annat kvinnor och barn.143  
 
CSR innebär dock, som ovan anförts, att en del av vinsten ges till välgörande ändamål. Forsk-
ning har dock visat att kapital donerat till välgörenhet indirekt ökar omsättningen för företaget. 
Företaget vinner dessutom ytterligare fördelar genom att tillämpa CSR. Det går inte att bortse 
från att låginkomstländerna utgör framtida marknader. Företagen investerar således i ett gott 
rykte på låginkomstländernas marknader som välgörare, för att sedermera kunna inkassera vinst 
allteftersom landet och dess ekonomiska ställning utvecklas. 
 
Det finns således en dold agenda med CSR, även om det medför benefika effekter för dagens 
låginkomstländer. Huruvida detta är den mest attraktiva metod att tillgodose låginkomstländer-
nas läkemedelsbehov återstår dock att se. 

                                                
141 Se Dr. Vinchai Chokevivat, Ministry of Public Health & National Health Security Office Thailand, “Facts 
and Evidence on the 10 Burning Issues Related to Government Use of Patents on Three Patented Essential 
Drugs in Thailand”, February 2007. 
142 General Agreement on Tariffs and Trade 1994, Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organi-
zation, Annex 1A, 1867 U.N.T.S. 187, 33 I.L.M. 1153, entered into force 15 April 1994. 
143 Angående stycket, se Pfizer, ”Vi arbetar för en bättre hälsa i hela världen”, Om Pfizer, tillgänglig på: 
https://www.pfizer.se/om-pfizer/pfizer-och-etik/vi-arbetar-en-battre-halsa-i-hela-varlden; CSR Sweden, ”Med-
lemmar, Pfizer”, tillgänglig på: http://www.csrsweden.se/medlemmar/pfizer/, [hämtad 2018-05-05]. 
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6.2 Global Pricing Strategy 
Global Pricing Strategy föreslås av många som en balans till tvångslicenser. Strategin, som till 
viss del kan liknas med CSR, bygger på idéen om betalning efter köpkraft. Metoden innebär 
sålunda att de marknadskraftiga höginkomstländerna med hög köpkraft betalar mer än lågin-
komstländerna. Detta innebär indirekt att höginkomstländerna genom ökad prissättning kom-
mer bära kostnaden för utveckling och forskning av läkemedel. Låginkomstländerna kommer 
därmed enbart att betala kostnaden av den faktiska produktionen för läkemedlet. 
 
Förespråkarna för metoden framhåller det etiska i att länder med begränsade resurser inte ska 
betala samma pris som höginkomstländerna gör. Teorin, som även benämns som Ramsey 
pricing, innebär en möjlighet för företagen att prissätta etiskt. Metoden beskrivs visserligen 
separat från CSR, men medför samma sociala ansvar från läkemedelsföretagen. Den elasticitet 
som metoden innebär, till skillnad från CSR, medför att länderna i princip får lika köpkraft och 
blir således inte beroende av välgörenhet.144 
 
Global Pricing Strategy har vissa fördelar som inte CSR har. Strategin medför i sig ingen be-
kostnad för företaget. Den adderade kostnaden läggs på konsumenten, som får betala efter dess 
köpkraft. Företaget behöver på så vis inte lägga kapital på CSR för att kunna kompensera lå-
ginkomstländernas bristande köpkraft. I teorin borde detta kunna innebära ökade anslag till 
forskning, även om det mest troligt skulle gå till avkastning.145 
 
Problemen med metoden ligger dock i principen om olika kostnader för olika konsumenter. Det 
första problemet ligger i vilka maximer som ska ingå i prissättningen, och hur denna ska justeras 
med tid. Ett ytterligare problem ligger i det faktum att människor i dagens samhälle sällan är 
villiga att betala mer än vad som är nödvändigt. Det är mer lukrativt att framstå som människo-
rättskämpe genom donation än genom dolda kostnader. Hur man ska få principen att framstå 
som mer lukrativ är dock en fråga som lämnas utan behandling i den här framställningen.146 
 

6.3 Var ligger balansen i rätten till hälsa? Är företagsansvar lösningen? 
Det finns inget säkert vis att skapa en hållbar balans mellan patenträtten och rätten till hälsa. 
De har båda förespråkare som framhåller viktiga punkter som ämnar främja båda rätterna. Pa-
tenträtten behövs för att kunna investera i läkemedel likväl som att rätten till hälsa krävs för att 
kunna bidra till en stabil omvärld. Det blir således en omöjlig fråga att lösa om vad som anses 
vara viktigast. Det har ovan anförts två vis som medför att företag genom aktivt deltagande kan 
lösa konflikten, det vill säga CSR eller Global Pricing Strategy.  
 
Dessa metoder har emellertid vissa nackdelar. CSR, som inom läkemedelsindustrin, inneburit 
donationer av läkemedel riskerar att stagnera låginkomstländernas utveckling av deras egna 
industrikapacitet. Det går inte att förneka det faktum att läkemedelsföretagen genom CSR bi-
behåller marknadsandelar och således blockerar marknaden för inhemska aktörer. Det är 
                                                
144 Angående stycket, se Scherer, FM & Watal, Jayashree, ”Post-TRIPS Options for Access to Patented Medi-
cines in Developing Countries”,  WHO, Commission on Macro Economics and Health, 2001, s. 35 ff. 
145 Ibid not 144, s. 36 ff. 
146 Ibid not 144, s. 38 f. 
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dessutom ett obestritt faktum att det kräver stora investeringar för att bygga upp en infrastruktur 
som kan förse den inhemska marknaden med läkemedel. Sådant kapital finns sällan i lågin-
komstländer som förlitar sig på västvärldens goda vilja. CSR kan således innebära en blockad 
snarare en räddning för låginkomstländer som önskar bygga upp en självständig industri. Det 
går dock inte att frånse det faktum att CSR och donationer i dagsläget är av yttersta vikt för 
invånarna av låginkomstländerna. Det blir således en fråga om vad som bör vinna företräde. 
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7. En framtida reflektion om vägen för ökad tillgång till läkeme-
del 
Det är en känslig fråga när ekonomiska rättigheter ställs mot mänskliga rättigheter, speciellt då 
det gäller rätt till hälsa och därmed människors överlevnad. Att dra en direkt slutsats efter det 
här arbetet om vad som är rätt väg för att nå balans är inte bara olämpligt utan även direkt 
vårdslöst. Det som snarare kan göras är att föra en diskussion kring vad de olika effekterna 
skulle kunna bli. 
 
Det har i den här framställningen förts ett resonemang om patenträtt och rätt till hälsa. En av de 
avgörande frågorna har varit rätten till hälsa och dess existens. Det har framförts en diskussion 
som övertygande visat på att en sådan rätt till hälsa existerar. Vad rätten mer explicit förtäljer 
har det emellertid rått delade meningar kring. Vissa förespråkar för en restriktiv tolkning, där 
enbart den mest basala tillgång till hälsovård ska inkluderas, vilket därmed exkluderar en rätt 
om tillgång till läkemedel. Detta synes dock i min mening vara snävt tolkat. Samhällen kan inte 
frodas och moderniseras om det inte finns en fungerande läkarvård, vilket i dagens samhälle 
inkluderar läkemedel. Artikel 31 TRIPS tyder emellertid på en ökad acceptans av det faktum 
att tillgång till läkemedel är avgörande för hälsan. Tillgången till läkemedel anses här vara av 
sådan betydelse att det kan åsidosätta patenträtten. Patent till en produkt är trots allt egendom, 
och således anses den globala hälsan med tillgång till läkemedel vara prioriterad över ägande-
rätten. Patenträttens exklusiva ensamrätt borde då snarare granskas. 
 
Under arbetet med den här uppsatsen har det framlagts argument som talar både för och emot 
patenträttens exklusiva ensamrätt. Det går att betrakta patentskyddet från två perspektiv, det ur 
patentinnehavarens och det ur samhällets. Det torde stå självklart att patentinnehavaren och 
därmed ofta läkemedelsföretaget förespråkar en sträng patenträtt. Ur samhällets perspektiv 
torde det emellertid vara fördelaktigt med en mer flexibel patenträtt. På så vis kan samhället 
tillgodoses med billiga läkemedel vid eventuella pandemier eller andra kriser. Det är dock inte 
självklart att samhället gynnas av en icke-existerande patenträtt. Utan incitament och garanterad 
avkastning skulle få investera i forskning kring läkemedel, och forskningen skulle således tro-
ligen upphöra.  
 
Det finns således mycket som talar både för och emot patenträtten. Frågan som kvarstår är 
emellertid vad som sker när patenträtten kolliderar med rätten till hälsa? Det har i det här arbetet 
utforskats huruvida dessa rättigheter ligger i konflikt med varandra. Vad som kan utrönas torde 
vara att det inte finns en direkt konflikt mellan patenträtten och rätten till hälsa. Detta tordes i 
alla fall vara sant för de fall att läkemedlet omfattas av tvångsbestämmelserna i TRIPS och 
Doha-deklarationen. På så vis kan stater kringgå patenträtten för att således få ett lägre pris, och 
därmed kan även låginkomstländerna ha de ekonomiska möjligheterna att införskaffa nödvän-
diga läkemedel. TRIPS undantar inte patentinnehavarens rättigheter till fullo. Denna har fort-
farande rätt till skälig ersättning, även om det torde innebära lägre än vad som utgetts utan 
tvångslicensens påverkan. TRIPS flexibilitet tillgodoser därmed både patenträtten, och investe-
rarnas intressen, samtidigt som det medger för stater att uppfylla sina folkrättsliga förpliktelser. 
Systemet är dock inte felfritt, men det har sina fördelar med att kunna skydda två intressen som 
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med hjälp av Doha-deklarationen inneburit ökade möjligheter för låginkomstländer att garan-
tera största möjliga hälsa för sina medborgare. 
 
Problemet utgörs av de fall då läkemedel som är betydande för hälsan inte omfattas av TRIPS 
eller Doha-deklarationen. Det gäller för de läkemedel som inte anses vara av en brådskande 
angelägenhet som direkt påverkar staten. Det vill säga allergier, blodtryck eller andra icke smitt-
samma sjukdomar som enbart drabbar ett fåtal individer och inte innebär direkt livshotande 
symptom. Vad som tordes stå klart av tidigare användning av tvångslicenser är att enbart smitt-
samma eller livshotande sjukdomar som HIV/AIDS har påkallat ingripande från staten. De lä-
kemedel som behandlar andra sjukdomar står här utanför TRIPS flexibilitet, och tillgången kan 
således inte tillförsäkras av TRIPS. Detta betyder emellertid inte att patenträtten varken kan 
eller ska åsidosättas för att säkra tillgången. Patenträtten spelar, som tidigare anförts, en stor 
roll för den fortsatta forskningen kring läkemedel, och kan således inte sättas helt ur funktion 
för att garantera tillgång till läkemedel. De två rättigheterna kolliderar här med varandra. För 
höginkomstländer med hög köpkraft torde prisskillnaden på generiska och patenterade läkeme-
del ha föga betydelse på tillgången till läkemedel. Medborgarna i dessa länder har ofta eget 
kapital eller stöd från en välfungerande välfärd som kan garantera en rätt till hälsa. Problema-
tiken ligger snarare i låginkomstländernas låga köpkraft, som ofta inte kan bekosta patenterade 
läkemedel och således garantera rätten till hälsa.  
 
TRIPS-avtalet medför en bra ram för inom vilket rättsliga åtgärder för och emot patent kan tas. 
Låginkomstländerna ges genom TRIPS teoretiska möjligheter att ta itu med de hälsoproblem 
som föreligger inom landets gränser. Det är dock tveksamt om rent teoretiska möjligheter är 
nog för att tillfredsställa rätten till hälsa. Med hänsyn till den sparsamma användning som 
TRIPS tvångslicenser haft är det svårt att framhålla artiklarnas innovation som försvarare av 
rätten till hälsa. Om några slutsatser ska dras från ländernas användning av artiklarna tyder det 
snarare på ett svårarbetat och byråkratiskt material som sällan föranleder de snabba och effek-
tiva resultat som eftersöks. En tämligen intressant aspekt är det faktum att hot om tvångslicenser 
visat sig vara mer effektivt än den direkta tillämpningen av artikeln. Länder som Brasilien har 
genom hot om användandet av artikel 31 TRIPS tillhandahållit sänkta priser på läkemedel, och 
därmed undvikit det byråkratiska förfarandet som utfärdande av licensen innebär. Detta torde 
både vara mer tids- och kostnadseffektiv mot alternativet som inte enbart innebär administration 
av en ansökan men även bördan av att tillverka läkemedlet. Innebörden av hot medför sällan en 
positiv aspekt, det har dock i denna tillämpning har det visat sig vara en gynnsam strategi. Det 
går dock att diskutera huruvida detta är en optimal och hållbar lösning på problemet. Troligen 
skulle även denna strategi förlora sin kraft med tidens gång och därmed medföra ett behov av 
en ny lösning.  
 
Tvångslicenserna måste således effektiviseras och optimeras för att kunna säkerställa rätten till 
hälsa på det mest optimala vis. Artikel 31 (b) TRIPS tillåter stater genom nödsituation kunna 
kringgå förhandlingskravet med patentinnehållaren, och således brådskande få fram en 
tvångslicens. För vad som är en nödsituation finns ingen definition. Svårigheten ligger således 
kring vad som kan klassas som en nödsituation. Rimligen torde situationer så som HIV/AIDS, 
Ebola eller andra pandemiska sjukdomar inbegripas. Detta är emellertid inte det största 
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problemet med TRIPS. Det största problemet torde vara problematiken kring regleringens krav 
på ett legitimt skyddsintresse, det vill säga en hälsokris, som inte kan kontrolleras med vanliga 
medel. För många låginkomstländer är sådana kriser vardagsföreteelser, där bland annat 
HIV/AIDS-problematiken inkluderas. Det som emellertid inte inkluderas är de fall som inte 
anses vara brådskande. Sjukdomar som högt blodtryck, allergier eller andra åkommor, som nog 
väl kan vara lika farliga för den enskilda individen, uppmärksammas inte av staterna. Här blir 
det snarare en fråga om tillgång till kapital, där en tredjedel av världens befolkning inte har 
medel till att uppnå en rimlig hälsa. Vad som saknas blir då uppenbart - en balans mellan pa-
tenträtten och rätten till hälsa. Frågan som kvarstår är emellertid hur detta ska uppnås? Hur ska 
framtidens medborgare försäkras tillgång till läkemedel? 
 
Att lagstadga undantag från patenträtten är dessvärre tvivelaktigt en önskvärd lösning. Undan-
tag i patenträtten riskerar att urholka det rättskydd som medföljer av en patenterad produkt. En 
urholkning av patenträtten är, som tidigare anförts, inte alltid i samhällets intresse. Samhället 
behöver välfungerande läkemedelsföretag som drivs av incitament om avkastning på investerat 
kapital. Sådana incitament kan enbart säkerställas av en patenträtt, som medför en garanterad 
inkomst på patenterade läkemedel vilket därefter kan omvandlas till avkastning på investerat 
kapital. Utan patenträtten kan företagen inte garantera avkastning till investerarna, vilket obe-
stridligt skulle leda till färre investeringar i forskningen. Färre investeringar skulle innebära 
lägre kapital och därmed mindre forskning i framtida läkemedel. Konsekvensen av detta skulle 
innebära en global humanitär katastrof på grund av brist på effektiva läkemedel. Att ytterliga 
begränsa patenträtten till förmån för rätten till hälsa är sålunda en föga smart lösning. Min slut-
sats är således att det bör strävas för att erhålla en balans på annat sätt än genom lagstiftning. 
 
Läkemedelsföretag utgör, som tidigare anförts, privata aktörer och kan således inte hållas an-
svariga för agerande som strider mot mänskliga rättigheter. Det är vedertaget accepterat att 
exklusiv ensamrätt föranleder fri prissättning. Läkemedelsföretagen kan således efter erhållet 
patent fritt prissätta varorna. En sådan prissättning skulle indirekt medföra att rätten till hälsa 
sätts ur spel, och den humanitära konsekvensen skulle direkt innebära att tillgången till läke-
medel inte kan garanteras. Detta beteende, om än klandervärt, kan inte medföra ansvar för de 
privata aktörerna om en bortser från eventuell EU/WTO-reglering som reglerar dominans på 
marknaden. Att de står utanför ansvar för skyldigheter mot mänskliga rättigheter innebär emel-
lertid inte att de inte kan sträva för en bättre framtid. 
 
Det har i det här arbetet framförts två principer, som visserligen grundar sig mer i ekonomi än 
juridik, nämligen CSR och Global Pricing Strategy. Dessa två principer skulle kunna medföra 
en balans och lösning på konflikten mellan patenträtten och rätten till hälsa. Att fastslå en direkt 
princip som är tillgänglig på normkonflikten är en svåruppnådd och nästan utopisk föreställ-
ning. Dessa principer medför dock en vinning för både företagen och samhället. Det har genom 
viss forskning visat att CSR kan öka omsättningen genom bland annat förändra samhällets syn 
på företaget. CSR kan således vara lösningen på frågan om balans. Genom att vikta företagets 
vinst mot välgörenhet ökar den så kallade good will företaget anses ha i västvärlden. Det blir 
mer lukrativt att göra affärer med företaget, som därmed ökar i omsättning. 
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Läkemedelsföretaget får behålla den exklusiva ensamrätten till det kostsamma patentet och kan 
således garantera avkastning på investerat kapital, med ett smärre avdrag som CSR kommer att 
innebära.  
 
Användningen utav CSR har på de senaste åren ökat i popularitet. Det har gått en trend om att 
vara medvetenhet av omvärldens behov. Problemet ligger emellertid i att CSR är en frivillig 
åtgärd från företagens sida och kan således inte påtvingas av reglering från myndigheter eller 
andra organisationer. Läkemedelsföretag som Pfizer och Merck & Co. är några av bolagen som 
aktivt valt att jobba med deras ansvar till mänskliga rättigheter. Läkemedelsföretagens intresse 
väcktes dels efter den infekterade debatten om prissättningen på läkemedel. Ett företag som 
tjänar pengar på sjuka är en svag marknadsföringsfras. Pfizer och Merck & Co. har därför valt 
att motivera prissättningen med att öppet förklara vinstkraven med de omkostnader som forsk-
ningen medför. 
 
Företag, däribland Merck & Co., har dessutom som ett led i att motverka användningen av 
tvångslicenser och parallellimport valt att sänka priserna på bland annat HIV/AIDS-läkemedel 
till de länder med högst prevalens. Ett agerande som visserligen berövar företaget en viss del 
av vinsten men leder till bibehållna andelar på marknaden. Det leder visserligen till prisdiffe-
rentiering som möjligtvis skulle kunna föranleda fråga om dumping. En sådan prisdifferentie-
ring skulle sålunda kunna anses vara oförenlig med allmänna handelsregler, då det medför ett 
ofördelaktigt hämmande av konkurrensen. Om sådant är fallet med läkemedelsföretagen och 
HIV/AIDS finner jag dock mindre troligt. Företagen spelar snarare på frågan om good will och 
genom att tillämpa CSR vinner de fördelar både genom förbättrat renommé och bibehållna 
marknadsandelar. Låginkomstländerna vinner i sig tillgång till läkemedel för överkomligt pris. 
 
Företagens agerande visar ytterligare CSR som en allt mer vedertagen modell genom att årligen 
donera miljonbelopp till låginkomstländer och katastrofområden i syfte att minska de klyftor 
som de facto uppstår av den höga prissättningen på läkemedel. Företagen antar en filantropisk 
karaktär i försök att förbättra världen, även om deras agenda tordes vara självklar – låginkomst-
länderna är en framtida marknad och genom aktiva insatser för att lindra lidande positionerar 
sig företagen i framkant. Företagen investerar således i ett gott rykte på låginkomstländernas 
marknader som välgörare, för att sedermera kunna inkassera vinst allteftersom landet och dess 
ekonomiska ställning utvecklas. Utifrån ett affärsperspektiv torde den filantropiska delen av 
CSR vara given. Ett varumärke som producerar läkemedel med socialt ansvarstagande framstår 
som tillförlitligt och således ett säkert kort för investering av kapital. Låginkomstländerna er-
håller i sin tur läkemedel till fördelaktiga priser och kan därmed investera kapitalet på utveckl-
ing. Enda som jag kan se med CSR och donering av läkemedel är det faktum att låginkomst-
länderna förlitar sig på företagens goda vilja när det gäller tillgång till läkemedel. För de fall att 
företagen får sämre avkastning torde välgörenhet i form av donationer vara den första utgift 
som dras in. Låginkomstländerna befinner sig således i en prekär situation, där deras hälsovård 
är beroende av läkemedelsföretagens välvilja. 
 
Denna uppsats ämnade inte att finna en slutgiltig lösning på problematiken kring patenträtt och 
rätten till hälsa. Det skulle inte bara vara arrogant att tro sig kunna lösa världsproblemen med 
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en simpel lösning utan möjligen även vårdslöst. För mig framstår det som en självklarhet att 
alla människor ska ha rätt till medicinering och övriga nödvändiga läkemedel. Det är av huma-
nitära skäl som jag anser att detta är en berättigad ståndpunkt. Jag kan emellertid inte sätta mig 
mot de argument som framförts kring patenträtten. Patenträtten har en stark ställning och syftar 
till att försäkra de intressen som parterna till patentet önskar få uppfyllda. Dessa parter anser 
jag har en legitim rätt till att få sina intressen uppfyllda, eftersom det ofta investeras stora belopp 
i läkemedel. Den fria förfoganderätten över ägd egendom är dessutom svår att argumentera 
emot. Det står således om en kamp mellan två rättigheter– patenträtten och rätten till hälsa. För 
mig förefaller dessa rättigheter vara av likvärdiga proportioner. Patenträtten är ett måste för att 
främja framtida forskning, vilket krävs för att säkerställa den framtida hälsan. De båda rättig-
heterna är således länkade, och det vore okunnigt att låtsas annat. Den ena rätten kan inte exi-
stera utan den andra, utan läkemedel finns ingen hälsa, och utan hälsa finns inga läkemedel. 
Det bästa vore således att finna en balans där de båda rättigheterna kan tillgodoses utan att 
konkurrera. Då det är västvärldens som efterfrågar den exklusiva ensamrätten av patentsystemet 
borde vi därför vara den drivande kraften för att en sådan balans ska uppnås. En sådan balans 
skulle givetvis innebära en ökad kostnad för läkemedel i västvärlden, men medföra att läkeme-
delsföretagen på så vis kan sänka priserna för låginkomstländer. Frågan är dock om detta förslag 
skulle vinna gehör i vår högst individualistiska värld, där pengar anses vara det viktigaste in-
tresseområdet. Vem är villig att betala? 
 
Slutsatsen, efter 20 veckors intensivt arbete med patenträtt och TRIPS, lyder som sådan att 
tvångsbestämmelsen i TRIPS medför en räddning för låginkomstländer i behov av vissa paten-
terade läkemedel. För övriga läkemedel som av olika skäl inte innefattas av TRIPS ger det föga 
hjälp – tillgången till dessa återstår således att försäkra om med CSR, Global Pricing Strategy 
eller andra medel kan endast framtiden förtälja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 51 

8. Käll- och litteraturförteckning 
Rättsakter 
Internationella traktat 
1945 års stadga för den Internationella domstolen, United Nations, Statute of the International 
Court of Justice, 33 U.N.T.S. 993, entered into force 18 April 1946.  

[Cit. ICJ-stadgan] 
 
Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Marrakesh Agreement 
Establishing the World Trade Organization, Annex 1C, 1869 U.N.T.S. 299, 33 I.L.M. 1197, 
signed 15 April 1994. 
 [Cit. TRIPS] 
 
Constitution of the World Health Organization, 14 U.N.T.S. 185, signed at New York on 22 
July 1946, and entered into force on 7 April 1948. 
 
Convention on the Grant of European Patents of 5 October 1973 as amended by the act revis-
ing Article 63 EPC of 17 December 1991 and by decisions of the Administrative Council of 
the European Patent Organisation of 21 December 1978, 13 December 1994, 20 October 
1995, 5 December 1996, 10 December 1998 and 27 October 2005. 
  
Decision on ‘Amendment of the TRIPs Agreement’, WTO document WT/L/641, decision 8 
December 2005. 
 
Declaration on the Contribution of The World Trade Organization to Achieving Greater Co-
herence in Global Economic Policymaking, WTO document WT/L/430, decision 15 Decem-
ber 1993. 
 
Declaration on the Dispute Settlement Pursuant to the Agreement on Implementation of Arti-
cle VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 or Part V of the Agreement on 
Subsidies and Countervailing Measures, adopted 14 April 1994. 
 
Declaration on the Relationship of the World Trade Organization with the International Mon-
etary Fund, adopted 15 December 1993. 
 
Dispute Settlement Rules: Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement 
of Disputes, Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, Annex 2, 
1869 U.N.T.S. 401, 33 I.L.M. 1226, entered into force 1994. 
 
Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health, WTO document 
WT/MIN(01)/DEC/W/2, adopted 14 November 2001. 
 [Cit. Doha-deklarationen] 
 
 
 



 52 

European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, 213 
U.N.T.S. 222, entered into force Sept. 3, 1953, as amended by Protocols Nos 3, 5, 8, and 
11 which entered into force on 21 September 1970, 20 December 1971, 1 January 1990, and 1 
November 1998 respectively. 

 [Cit. EKMR] 
 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG av den 6 november 2001 om upprättande 
av gemenskapsregler för humanläkemedel. 
 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 816/2006 av den 17 maj 2006 om tvångsli-
censiering av patent för tillverkning av läkemedelsprodukter för export till länder med folk-
hälsoproblem. 
 [Cit. Förordning 816/2006] 
 
Förenta Nationernas Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, Universal Declarat-
ion of Human Rights, G.A. res. 217A [III], U.N. Doc A/810 at 71 [1948]. 
 [Cit. FN:s Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna] 
 
General Agreement on Tariffs and Trade 1994, Marrakesh Agreement Establishing the World 
Trade Organization, Annex 1A, 1867 U.N.T.S. 187, 33 I.L.M. 1153, entered into force 15 
April 1994. 
 [Cit. GATT] 
 
Implementation of Paragraph 6 of the Doha Declaration on TRIPS and Public Health, WTO 
document WT/MIN(01)/17, decision 14 November, 2001. 
 
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, G.A. res. 2200A (XXI), 21 
U.N.GAOR Supp. (No. 16) at 49, U.N. Doc. A/6316 (1966), 993 U.N.T.S. 3, entered into 
force 3 January 1976. 
 [Cit. ICESCR] 
 
Marrakesh Agreement Establish the World Trade Organization, Annex 2, Legal Instruments, 
Results of the Uruguay round vol. 31, 33 I.L.M. 112, 115, entered into force 15 April 1994. 
 
Vienna Convention on the Law of Treaties, 1155 U.N.T.S. 331, 8 I.L.M. 679, entered into  
force 27 January 1980.  

[Cit. VCLT] 
 
Svensk författningssamling  
Patentlagen (1967:837) 
 
Sydafrikansk författning 
Medicines and Related Substance Control Act 101 of 1965, as amended by Medicines and Re-
lated Substances Control Amendment Act 90 of 1997. 



 53 

Rättspraxis 
Avgörande från EU-domstolen 

C-431/05 Merck Genéricos v. Merck & Co. judgment of 11 September 2007. 
 
Avgörande från ICJ 

South-West Africa Cases, (Ethiopia v. South Africa) (Liberia v. South Africa); 
Second Phase, ICJ Reports 1966, p. 6. (18 July 1966) 
 
Territorial Dispute (Libyan Arab Jamahiriya/Chad), ICJ Reports 1994, 4, para 
41 (3 February 1994). 
 
Advisory Opinion on the Legal Consequences for States of the Continued Pres-
ence of South Africa in Namibia, ICJ reports 1971, p. 3, 6, 9, 12, (21 June 1971). 

 
Gabcíkovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia), Judgment, ICJ Reports 1

 997, 7, paras 42–6 and 99 (25 September 1997). 
 
Avgöranden från Tyskland 

BVerfGE 46, 342, et seq., 362, Ruling of 13 December 1977 – Philippinische 
Botschaften. 

 
Avgöranden från USA 

Roche Products v. Bolar Pharmaceuticals, 733 F.2d 858, 221 USPQ 937 (Fed. 
Cir. 1984). 
 
Sosa v. Alvarez-Machain, 542 U.S. 692 (2004) 

 
Avgörande från WTO Dispute Settlement 

Notification of Mutually Agreed Solution, Brazil – Measures Affecting Patent 
Protection, WT/DS199/4, 2001-07-19. 

 
Litteratur 
Azam, Monirul, ”Intellectual property and public health in the developing world”, Open 
Book Publishers, Cambridge, 2016. 
 
Bring, Ove., Mahmoudi, Said., Wrange, Pål., ”Sverige och folkrätten”, 4 uppl., Norstedts Ju-
ridik, Stockholm, 2011. 
 
Carvalho, Nuno Pires de, “The TRIPS regime of patent rights”, 3. ed., Kluwer Law Interna-
tional; Frederick, MD, Austin; Alphen aan den Rijn, 2010. 
 
Correa, Carlos, ”Implications of the Doha Declaration on the TRIPS Agreement And Public 
Health”, University of Buenos Aires, June 2002. 
 



 54 

Eide, Asbjørn, Krause, Catarina & Rosas, Allan, ”Economic, social and cultural rights: a 
textbook”, 2., rev. ed., Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, 2001. 

[Cit. Eide, Asbjörn, m.fl., “Economic, social and cultural rights”] 
 
Gervais, Daniel J., “The TRIPS Agreement: drafting history and analysis”, 2. ed., Sweet & 
Maxwell, London, 2003. 
 
Grafström, Maria, Göthberg, Pauline & Windell, Karolina, ”CSR: företagsansvar i föränd-
ring”, 2 uppl., Liber, Malmö, 2015. 
 
Grankvist, Per, ”CSR i praktiken: hur företag jobbar med hållbarhet för att tjäna pengar”, 
Liber, Malmö, 2012. 
 
Guan, Wenwei., “Intellectual Property Theory and Practice: A Critical Examination of 
China’s TRIPS Compliance and Beyond”, Berlin, Heidelberg, 2014. 
 
Harrington, John, Yu, Peter K. & Aginam, Obijiofor (red.), “The global governance of 
HIV/AIDS: intellectual property and access to essential medicines”, Edward Elgar Pub., 
Northampton, Massachusetts, USA, 2012.  
 
Harrison, James, “Trade agreements, intellectual property and access to essential medicines: 
What future role for the right to health”, The global governance of HIV/AIDS: intellectual 
property and access to essential medicines, Edward Elgar Pub., Northampton, Massachusetts, 
USA, 2012. 
 
Helfer, Laurence R. & Austin, Graeme W., ”Human rights and intellectual property: map-
ping the global interface”, Cambridge University Press, Cambridge, 2011. 
 [Cit. Helfer & Austin, “Human rights and intellectual property”] 
 
Hestermeyer, Holger, ”Human rights and the WTO: the case of patents and access to medi-
cines”, Oxford University Press, Oxford, 2007. 
 [Cit. Hestermeyer, Holger, “Human rights and the WTO”] 
 
Levin, Marianne & Nilsson, Hanna, ”Läkemedel & immaterialrätt m.m.”, Jure, Stockholm, 
2008. 
 
Linderfalk, Ulf, ”On the interpretation of treaties: The modern international law as expressed 
in the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties”, Vol. 83., Springer Science & Busi-
ness Media, 2007. 
 
Koktvedgaard, Mogens & Levin, Marianne, ”Lärobok i immaterialrätt: upphovsrätt, paten-
trätt, mönsterrätt, känneteckensrätt i Sverige, EU och internationellt”, 8., uppl., Norstedts ju-
ridik, Stockholm, 2004. 
 [Cit. Koktevedgaard, Morgens & Levin, Marianne, ”Lärobok i immaterialrätt”] 



 55 

Korling, Fredric., Zamboni, Mauro., ”Juridisk metodlära”, 1 uppl., Studentlitteratur, Lund, 
2013. 
 [Cit. Korling & Zamboni, ”Juridisk metodlära”] 
 
Matthews, Duncan, ”Globalising Intellectual Property Rights: The TRIPS Agreement”, 
Routledge, London, 2002. 
 
Pogge, Thomas Winfried Menko., Rimmer, Matthew. & Rubenstein, Kim. (red.), ”Incentives 
for global public health: patent law and access to essential medicines”, Cambridge Univer-
sity Press, Cambridge, UK, 2010. 
 
Sandgren, C., ”Rättsvetenskap för uppsatsförfattare – Ämne, material, metod och argumen-
tation”, 2 uppl., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2008. 
 
Artiklar 
Abbott, Frederick M., “The Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health: 
Lighting A Dark  Corner at the WTO”, Journal of International Economic Law, Oxford Uni-
versity Press, 2002. 
 
Bond, Eric., Saggi, Kamal., ”Compulsory licensing, price controls, and access to patented 
foreign products”, Journal of Development Economics,  Vol. 109, Issue C, 2014. 
 
Daly, Erin Marie, ”Thailand Does About-Face On Cancer Drug Patents”, LAW 360, 10 
March, 2008. 
 [Hämtad 2018-02-01] 
 
Droppert, Hayley., Bennett, Sara., “Corporate social responsibility in global health: an ex-
ploratory study of multinational pharmaceutical firms” , Globalization and health, Vol 11.1, 
2015. 
 
Gathii, James Thuo, ” The legal status of the Doha Declaration on TRIPS and public health 
under the Vienna Convention on the Law of Treaties”, Harv. JL Tech 15, 2001. 
 
Hassan, Emmanuel., Yaqub, Ohid. & Diepeveen, Stephanie, ”Intellectual property and devel-
oping countries: a review of the literature”, Cambridge, UK, 2010. 

[Cit. Hassan, Emmanuel, m.fl. ”Intellectual property and developing countries: 
a review of the literature”] 

 
Hilary Charlesworth, ”Universal Declaration of Human Rights (1948)”, Max Planck Ency-
clopedia of Public International Law. 
 
Hookway, James & Zamiska, Nicholas, “Thai Showdown Spotlights Threat to Drug Patents”, 
Wall Street Journal, April 24, 2007. 



 56 

Jaime B. Herren, ”TRIPS and Pharmaceutical Patents: The Pharmaceutical Industry vs. The 
World”, 14 Intell. Prop. L. Bull. 43, 2009. 
 
Jareborg, Nils, ”Rättsdogmatik som vetenskap”, Svensk juristtidning: Svjt, Svensk juristtid-
ning, Uppsala, 2004. 
 
Lena Olsen, ”Rättsvetenskapliga perspektiv”, Svensk juristtidning: Svjt, Svensk juristtidning, 
Uppsala, 2004. 
 
Lidgard, H.H., ”Löser immaterialrättskonsumtion och tvångslicenser aidsproblem i världens 
fattigaste länder?”, NIR 2004. 
 
Orbinsky, James, ”Health, Equity, and Trade: A Failure in Global Governance”, The Role of 
World Trade Organization in Global Governance 223, 2001. 
 
Sandgren, Claes, ”Är rättsdogmatiken dogmatisk”, Tidskrift for Rettsvitenskap, Vol. 118, nr 
4-5, Stockholm 2005. 
 
Scherer, FM & Watal, Jayashree, ”Post-TRIPS Options for Access to Patented Medicines in 
Developing Countries”,  WHO, Commission on Macro Economics and Health, 2001. 
 
Schovsbo, Jens, “Immaterialretsaftaler; regionalism og globalisme: Immaterialretten og ud-
viklingslandene”, NIR 2002. 
 
Skees, Stephanie, ”Thai-ing up the TRIPS Agreement: Are Compulsory Licenses the Answer 
to Thailand’s AIDS Epidemic”, Pace International Law Review, 19 Pace Int’l L. Rev., 2007. 
 
Stack, Alexander James, “TRIPS, patent exhaustion and parallel imports”, The journal of 
world intellectual property., 1(1998):4, 1998. 
 
Dokument från organisationer och kommittéer m.m. 
Europeiska Unionen 

European Commission, ”Paper submitted by the EU to the TRIPS Council, for 
the special discussion on intellectual property and access to medicines, 
20 June 2001”, IP/C/W/280, 12 June, 2001. 
 
European Commission, ”Communication from the EC to the TRIPs Council on 
the implementation  of the Doha Declaration on the TRIPs Agreement and Pub-
lic health”, ref. Doc. 282/03, Brussels, 19 November 2001. 
 
Communication: “Promoting a European framework for Corporate Social Re-
sponsibility“ (COM(2001) 366 final). 

 
 
 



 57 

Förenta Nationerna 
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, ”Right to 
Health”, Facts Sheet no. 31. 
 
United Nations World Conference on Human Rights, ”Vienna Declaration and 
Programme of Action”, UN doc. A/CONF.157/23, 12 juli 1993, del I, para. 5. 
 
UN Commission on Human Rights, “Human Rights Resolution 2005/69: Human 
Rights and Transnational Corporations and Other Business Enterprises”, 20 
April 2005, E/CN.4/RES/2005/69. 
 
UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR), “General 
Comment No. 14: The Right to the Highest Attainable Standard of Health (Art. 
12 of the Covenant)”, 11 August 2000, E/C.12/2000/4.  

 
Ministry of Public Health And The National Health Security Office, Thailand 

Dr. Vinchai Chokevivat, Ministry of Public Health & National Health Security 
Office Thailand, “Facts and Evidence on the 10 Burning Issues Related to Gov-
ernment Use of Patents on Three Patented Essential Drugs in Thailand”, Febru-
ary 2007. 

 
Pharmaceutical Research and Manufacturers of America 

“Pharmaceutical Profile 2016”, 2v, 2016. 
 
World Health Organization 

”Primary Health Care: Report of the International Conference on Primary 
Health Care”, Alma-Ara, USSR, 6-12 september 1978, Health For All Series 
No. 1, 1978, Chapter 3, para. 50. 

 
“Essential medicine“,  
tillgänglig på: http://www.who.int/medicines/services/essmedicines_def/en/. 
[Hämtad 2017-3-27]. 

 
World Trade Organization 

”Compulsory licensing of pharmaceuticals and TRIPS” , tillgänglig på: 
https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/public_health_faq_e.htm. 
[Hämtad 2018-05-06] 
 
Love, James., UNDP, WTO., “Remuneration guidelines for non-voluntary use 
of a patent on medical technologies”, Health Economics and Drugs, TCM series 
NO. 18, 2005. 
 



 58 

Negotiating Group on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, in-
cluding Trade in Counterfeit Goods, Meeting of the Negotiating Group of 23–24 
November 1987, MTN.GNG/NG11/5, para 7. 

 
“Promoting access to medical technologies and innovation: intersections be-
tween public health, intellectual property and trade”, tillgänglig på: 
https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/who-wipowto2013_par6_ex-
tract_e.pdf. 
[Hämtad 2018-04-13] 

 
Elektroniska källor 
CSR Sweden, ”Medlemmar, Pfizer”, tillgänglig på: http://www.csrsweden.se/medlem-
mar/pfizer/. 
 [Hämtad 2018-05-05] 
 
Folkhälsomyndigheten 

”HIV i världen”, tillgänglig på: http://www.Hividag.se/om-HIV/HIVi-varlden. 
[Hämtad 2018-05-07]. 

 
”Sjukdomsinformation om HIV-infektion”, tillgänglig på: https://www.folkhals-
omyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/hivinfektion. 
 [Hämtad 2018-01-23]. 

 
Nationalencyklopedin, ”Låginkomstland”, tillgänglig på: https://www-ne-
se.db.ub.oru.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/l%C3%A5ginkomstland. 

[Hämtad 2018-02-01]. 
 
Pfizer, ”Vi arbetar för en bättre hälsa i hela världen”, Om Pfizer, 2017-05-05, tillgänglig på: 
https://www.pfizer.se/om-pfizer/pfizer-och-etik/vi-arbetar-en-battre-halsa-i-hela-varlden. 
 [Hämtad 2018-05-05]. 
 
United Nations 

United Nations Development Policy and Analysis Division, ”HAI Indicators”, 
tillgänglig på: https://www.un.org/development/desa/dpad/least-developed-
country-category/hai-indicators.html. 
[Hämtad 2018-01-24]. 

 
United Nations Development Policy and Analysis Division, ”LDC identification 
criteria & indicators”, tillgänglig på: https://www.un.org/develop-
ment/desa/dpad/least-developed-country-category/ldc-criteria.html. 
 [Hämtad 2018-01-24]. 

 
 



 59 

UNICEF, ”Fattigdom, viktigt att bryta barns fattigdom”, tillgänglig på: 
https://unicef.se/fakta/fattigdom. 
[Hämtad 2018-05-09]. 

 
UNESCO, ”Declaration: Glossary”, tillgänlig på: http://www.unesco.org/new/en/social-and-
human-sciences/themes/international-migration/glossary/declaration/. 
 [Hämtad 2018-02-01]. 
 
World Intellectual Property Organization,, “About WIPO”, tillgänlig på: 
http://www.wipo.int/about-wipo/en/. 

[Hämtad 2018-04-05]. 
 
World Health Organization  

”HIV/AIDS fact sheet”, tillgänglig på: http://www.who.int/mediacentre/facts-
hets/fs360/en/. 
[Hämtad 2018-01-24]. 

 
“Essential medicine“, tillgänglig på: http://www.who.int/medicines/ser-
vices/essmedicines_def/en/. 
 [Hämtad 2018-3-27]. 

 
World Trade Organization 

WTO, “Decision removes final patent obstacle to cheap drug imports”, till-
gänglig på: https://www.wto.org/english/news_e/pres03_e/pr350_e.htm. 
[Hämtad 2018-03-24]. 

 
WTO, “Members and Observers”, tillgänglig på: https://www.wto.org/eng-
lish/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm. 
[Hämtad 2018-04-24]. 

 


