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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Sedan FN:s klimatkonvention antogs 1992, har utveckling och överföring av 

miljöanpassad teknologi lyfts fram inom flera internationella klimatavtal som en 

avgörande lösning för att effektivt motarbeta klimatförändringen.1 Trots detta har 

de minst utvecklade länderna fortfarande inte tillgång till den essentiella 

teknologin som krävs för att anpassa sig till förändringarna.2 Problemet har 

aktualiserat en diskussion angående immaterialrättens roll, specifikt gällande 

patent eftersom ensamrätten är central gällande teknologiska innovationer. 

Debatten som uppstått är tydligt polariserad mellan högutvecklade länder och 

mindre utvecklade länder där de förstnämnda förespråkar ett starkt 

immaterialrättsligt skydd för att främja innovation och överföring av 

miljöanpassad teknologi, medan de sistnämnda ser de immaterialrättsliga 

regleringarna som hinder. 

   Ett av de omdiskuterade tillvägagångssätten för att öka överföringen av 

miljöanpassad teknologi är tvångslicensering. Tvångslicensering är en av flera 

inbyggda flexibiliteter i Världshandelsorganisationens (WTO) avtal The 

Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) och 

utgör ett undantag i den exklusiva patenträtten. För att utfärda en tvångslicens får 

dock en övervägande del av produktionen inte exporteras enligt artikel 31(f) i 

TRIPS-avtalet. Detta resulterar i att de länder som saknar kapacitet för tillverkning 

av miljöanpassad teknik och därmed är beroende av export, inte har möjlighet att 

utnyttja undantaget.3 Problemet i fråga har redan behandlats inom folkhälsa i och 

med WTO:s ”Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health” 

                                                 

 
1 Artikel 4.5, United Nations Framework Convention on Climate Change, 1992. 
2 Phelan, Alexandra, Intellectual Property and Clean Energy, s. 126. 
3 Zhuang, Wei, Intellectual Property Rights and Climate Change: Interpreting the TRIPS Agreement 

for Environmentally Sound Technologies, s. 307. 
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(Doha-deklarationen), vilket ledde till det första tillägget till TRIPS-avtalet där 

vissa mediciner undantogs från exportbegränsningen.4 En liknande lösning har 

övervägts angående miljöanpassad teknologi men har hittills stött på starkt 

motstånd från de högutvecklade länderna.5  Problemet har även berörts i FN inom 

ramen för mänskliga rättigheter till följd av hur klimatförändringen särskilt 

påverkar befolkningen i världens mest utsatta länder. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att analysera artikel 31(f) TRIPS inverkan på LDC-

ländernas (Least Developed Countries) tillgång till miljöanpassad teknologi.  

Utredningen sker framförallt genom en analys av Doha-deklarationen om TRIPS 

och folkhälsa för att undersöka för- och nackdelarna med en liknande deklaration 

angående TRIPS och klimatförändringen. Vidare kommer frågan om hur de 

mänskliga rättigheterna förhåller sig till problematiken behandlas, med fokus på 

huruvida det finns en specifik rättighet till teknologiöverföring. Uppsatsen utgår 

från följande frågeställningar: 

 

- Borde ett undantag i artikel 31(f) TRIPS även införas gällande 

miljöanpassad teknologi i likhet med undantaget för vissa mediciner? 

- Vilken inverkan har mänskliga rättigheter på TRIPS-avtalet? 

- Finns det en mänsklig rättighet till teknologiöverföring? 

 

1.3 Avgränsning 

Uppsatsen är avgränsad till att endast beröra internationell rätt med fokus på 

WTO:s TRIPS-avtal, och därmed kommer inga nationella regleringar beröras. 

Gällande tvångslicensering behandlas enbart problematiken kring 

                                                 

 
4 Amendment to the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights. 
5 UNFCCC, Conference of the Parties (COP), Eighteenth session, Doha, December 2012. 
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exportbegränsningen och LDC-länder i artikel 31(f) i TRIPS-avtalet, och således 

kommer de övriga kraven i artikel 31 TRIPS inte diskuteras.  Övriga 

tillvägagångssätt till att öka teknologiöverföring utöver tvångslicensering kommer 

inte behandlas. Eftersom frågeställningen uteslutande berör miljöanpassad 

teknologi kommer endast patent av immaterialrättigheterna beröras. I kapitel fyra 

om mänskliga rättigheter avgränsas analysen till att endast behandla FN:s 

konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (ICESCR). 

1.4 Metod och material 

Uppsatsen är avgränsad till internationell rätt och kommer därför utgå från 

Wienkonventionen om trakträttens (Wienkonventionen) tolkningsregler.6 

Huvudreglerna för tolkning av internationella normer föreskrivs i artiklarna 31 och 

32 i konventionen. Artikel 31.1 stadgar: 

 

“A treaty shall be interpreted in good faith in accordance with the ordinary 

meaning to be given to the terms of the treaty in their context and in the light of its 

object and purpose” 

 

Utöver att ett traktat ska tolkas mot bakgrund av ändamålet och syftet, så uttrycker 

artiklarna 31.2 och 31.3 i Wienkonventionen att beaktan även ska tas till traktatets 

ingress och eventuella bilagor, samt parternas övriga gemensamma 

överenskommelser och dokument som utformats i samband med, eller efter, 

traktatet i fråga. Detta gäller även andra relevanta internationella rättsregler som 

är tillämpliga parterna emellan. Wienkonventionens tolkningsmetod har använts 

genomgående i arbetet för att utreda uppsatsens frågeställningar. I enlighet med 

metoden har bland annat artikel 31(f) TRIPS tolkats i ljuset av hela TRIPS-avtalet 

och den efterföljande överenskommelsen i form av Doha-deklarationen.  

   Eftersom framställningen berör gränsområdet mellan två väldigt olika 

rättsområden, immaterialrätt och mänskliga rättigheter, så uppstår en utmaning 

                                                 

 
6 The Vienna Convention on the Law of Treaties (1969). 
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gällande metod. För att underlätta förståelsen utgår därför uppsatsens första del 

från en immaterialrättslig synvinkel, där artikel 31(f) i TRIPS analyseras med 

fokus på förhållanden inom WTO, medan perspektivet ändras i och med kapitel 4 

till att fokusera på de relevanta människorättsliga faktorerna utom WTO.  

   Frågan angående tvångslicensering av miljöanpassad teknologi till LDC-länder 

aktualiserar inte endast en juridisk debatt utan även en politisk. Debatten rörande 

klimatförändringen, immaterialrätt och mänskliga rättigheter är pågående och 

därför kommer denna uppsats även diskutera frågeställningen ur ett de lege ferenda 

perspektiv, för att analysera hur problematiken eventuellt kunde lösas. Källor som 

rapporter och artiklar har använts för att ge en så aktuell och nyanserad bild av 

frågan som möjligt. Uppsatsen är emellertid inte en genomgående rättspolitisk 

framställning utan kommer endast innehålla ett antal avslutande reflektioner från 

en rättspolitisk synvinkel.  

   Utöver internationella rättsregler så bygger framställningen i hög grad på källor 

som definieras som så kallad ”soft law”, d.v.s. deklarationer, resolutioner, 

rapporter och andra liknande dokument som inte är juridiskt bindande. Detta beror 

på att uppsatsens frågeställningar berör ett relativt nytt område där debatten är 

pågående och juridiskt bindande källor som klargör rättsläget saknas. Soft law är 

ofta en del av lagutformningsprocessen, och framförallt resolutioner används som 

ett verktyg av stater och internationella organisationer för att utveckla rätten.7 

Detta förekommer framförallt inom det människorättsliga området men även inom 

WTO som Doha-deklarationen var ett exempel på.  

   Analysen i framställningen bygger till en betydande del på Doha-deklarationen, 

och deklarationens rättsliga ställning bör därmed inledningsvis klargöras. En mera 

utförlig beskrivning av bakgrunden och innebörden av deklarationen kommer 

presenteras i kapitel 3. Doha-deklarationen är ett ministerbeslut antaget enhälligt 

                                                 

 
7 Bantekas, Ilias, Lutz, Oette, International Human Rights, s. 65. 
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inom WTO av organisationens ministerkonferens.8 Deklarationen är därmed en 

avsiktsförklaring och varken ett juridiskt bindande dokument eller en så kallad 

auktoritativ tolkning enligt artikel IX.2 i Marrakeshavtalet, avtalet som etablerade 

WTO.9 Däremot enligt Wienkonventionens artikel 31.3(a) ska Doha-

deklarationen, i form av en efterföljande överenskommelse, tas i beaktan vid 

tolkningen av TRIPS-avtalet.  

   Eftersom uppsatsen är avgränsad till internationell rätt är största delen av 

materialet engelskspråkiga källor, och vid citat kommer originalspråket att 

användas för att bidra till en mera korrekt tolkning. 

1.5 Disposition 

Uppsatsen inleds med en genomgång av de relevanta reglerna i TRIPS-avtalet 

rörande överföring av miljöanpassad teknologi till LDC-länder med särskild fokus 

på bestämmelserna kring tvångslicensering och exportbegränsningen i artikel 

31(f). I följande kapitel analyseras Doha-deklarationen om TRIPS och folkhälsa 

med syftet att utreda för- och nackdelarna med en liknande deklaration angående 

TRIPS och klimatförändringen som en lösning till problematiken angående artikel 

31(f) och LDC-ländernas tillgång till miljöanpassad teknologi. Kapitlet avslutas 

med en diskussion angående ett lämpligt forum för en eventuell deklaration.  

   Vidare i kapitel 4 utreds förhållandet mellan TRIPS och mänskliga rättigheter 

för att besvara frågeställningen om vilken inverkan mänskliga rättigheter har på 

TRIPS-avtalet och en eventuell ändring av artikel 31(f). Detta följs av en 

diskussion om huruvida det existerar en mänsklig rättighet till teknologiöverföring. 

Kapitel 5 består av avslutande reflektioner. Analysen är inte koncentrerad till ett 

avsnitt utan sker genomgående i uppsatsen. 

                                                 

 
8 Artikel IX.1, Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization. 
9 Artikel IX.2, Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization. 
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1.6 Begreppsmässiga klargöranden 

Eftersom utvecklingsnivån tydligt påverkar ett lands ståndpunkt i debatten kring 

artikel 31(f) samt på grund av att uppsatsen berör klimatförändringen, kommer 

FN:s klimatkonventions indelning av länder i grupperna ”Annex I”, ”Annex II”, 

”icke-Annex I” och ”least developed countries” (LDC-länder) användas.10 

Klimatkonventionens indelning är baserat på ländernas olika utvecklingsnivå för 

att vidare bestämma de olika kravnivåerna på åtgärder i bekämpningen av 

klimatförändringen.   ”Least developed countries” används även i WTO:s TRIPS-

avtal för att undanta länderna i fråga från vissa åtaganden i avtalet.  

 

Annex I  

Annex I består av de 24 ursprungliga OECD (Organisation for Economic Co-

operation and Development) medlemmarna, EU samt 14 övergångsekonomier 

(economies in transition) som till exempel Ryssland och Turkiet. 

 

Annex II 

Annex II består av samma länder som Annex I förutom övergångsekonomierna. 

Dessa länder måste tillhandahålla ekonomiskt stöd för att hjälpa icke-Annex I 

länder med att anpassa sig till effekterna av klimatförändringen. De har även en 

särskild skyldighet till att gynna överföringen av miljöanpassad teknologi till 

övergångsekonomier samt icke-Annex I länder.  

 

Icke-Annex I 

Länder som inte är en del av Annex I. Dessa stater har en lägre utvecklingsni vå 

och har därmed inga skyldigheter under klimatkonventionen.  

 

 

                                                 

 
10 United Nations Climate Change, Parties and Observers, 

(https://unfccc.int/parties-observers). 
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Least developed countries 

Kategorin ”least developed countries” (LDC-länder) grundades av FN 1971 för att 

lyfta fram en grupp av särskilt utsatta länder som kännetecknas av låg inkomstnivå 

och strukturella hinder för tillväxt.11 Klimatkonventionen stadgar att särskild 

hänsyn måste tas till LDC-länder på grund av deras begränsade kapacitet till att 

anpassa sig till klimatförändringen.12 FN:s lista innefattar länder med låg 

nationalinkomst, svaga mänskliga resurser och hög ekonomisk sårbarhet. 

Beräkningarna är baserade på Gross National Income (GNI) per capita, Human 

Assets Index (HAI) och Economic Vulnerability Index (EVI).13 För tillfället finns 

det 47 LDC-länder, varav största delen består av afrikanska länder.14 FN:s 

ekonomiska och sociala råd ser över listan vart tredje år.  

2 TRIPS och överföring av miljöanpassad 

teknologi till LDC-länder  

2.1 Inledning 

Även om klimatförändringen utgör ett globalt hot så är det de minst utvecklade 

länderna som kommer att drabbas hårdast.15 Flera av LDC-länderna förväntas 

påverkas kraftigt av bl.a. naturkatastrofer, förhöjda temperaturer och förändringar 

i nederbörd.16 Speciellt hotade områden är exempelvis jordbruk och tillgång till 

                                                 

 
11 United Nations General Assembly, Resolution 2768 (XXVI) of 18 November 1971. 
12 Artikel 4.10, United Nations Framework Convention on Climate Change, 1992. 
13 United Nations Department of Economic and Social Affairs, LDC Identification Criteria and 

Indicators, (https://www.un.org/development/desa/dpad/least-developed-country-category/ldc-

criteria.html). 
14 United Nations Committee for Development Policy, List of Least Developed Countries, 

December 2018, (https://www.un.org/development/desa/dpad/wp-

content/uploads/sites/45/publication/ldc_list.pdf). 
15 IPCC, Climate Change 2014: Impact, Adaption and Vulnerability-Part A: Global and Sectoral 

Aspects, s. 1068. 
16 IPCC, Climate Change 2014: Impact, Adaption and Vulnerability-Part A: Global and Sectoral 

Aspects, s. 13ff. 
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dricksvatten.17 Eftersom LDC-länderna är väldigt begränsade ekonomiskt samt 

vad gäller mänsklig och institutionell kapacitet, innebär det att länderna i fråga 

även har begränsade möjligheter till att anpassa sig till det förändrade klimatet.18 

Trots detta är det dessa länder som bidragit minst till den globala uppvärmningen 

eftersom de inte genomgått samma industrialisering som dagens Annex II länder. 

   Flera av LDC-länderna är i hög grad beroende av jordbruksproduktion, ett 

område som förväntas påverkas påtagligt av klimatförändringen. Ett av de länder 

som redan drabbats är Lesotho där över 70% av samhället erhåller sitt levebröd 

från jordbruk. I Lesotho har återkommande torkor kraftigt minskat på skördarna, 

och följderna i form av matbrist och ökade matpriser, har lett till att regeringen 

utropat undantagstillstånd och vädjat om regelbundet matbistånd från omvärlden. 

Situationen förväntas endast förvärras i takt med den globala uppvärmninge n. 19 

Mocambique, Eritrea och Etiopien är också exempel på LDC-länder där 

klimatförändringen har orsakat likartade problem.20 

   Klimatförändringen hotar som ovannämnt även tillgången till dricksvatten i ett 

flertal LDC-länder.  Länder där infrastrukturen och förvaltningen kring 

dricksvatten är undermålig kan vattentillgängligheten påverkas negativt av 

förändringar i nederbörd, avrinning, temperaturförhöjningar och flodflöden. Extra 

utsatta är de LDC-länder som består av små öar, där saltvattenintrång på grund av 

                                                 

 
17 IPCC, Climate Change 2014: Impact, Adaption and Vulnerability-Part A: Global and Sectoral 

Aspects, s. 13ff. 
18 IPCC, Climate Change 2014: Impact, Adaption and Vulnerability-Part A: Global and Sectoral 

Aspects, s. 62. 
19 Lestoho’s National Adaption Programme of Action on Climate Change under the UNFCCC, 2007. 

(https://unfccc.int/resource/docs/napa/lso01.pdf). 
20 Mozambique National Adaption Programme of Action, 2007 

(https://unfccc.int/resource/docs/napa/moz01.pdf). 

State of Eritrea, National Adaption Programme of Action, 2007 

(https://unfccc.int/resource/docs/napa/eri01.pdf). 

The Federal Democratic Republic of Ethiopoa, Climate Change National Adaption Programme of 

Action, 2007 

(https://unfccc.int/resource/docs/napa/eth01.pdf). 
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de stigande havsnivåerna ytterligare hotar att minska de knappa vattenresurserna.21 

I till exempel Vanuatu, en ö-stat i sydvästra Stilla havet, är vattenbristen redan 

uppenbar under de torra säsongerna. Landet består av flera lågt liggande öar där 

grunda grundvattenreservoarer försörjer befolkningen med dricksvatten. Dessa 

reservoarer kan i och med klimatförändringen komma att förstöras av bl.a. erosion 

orsakat av ökade mängder av högintensiva regnfall och saltvattenintrång till följd 

av stigande havsnivåer.22 

   De ovannämnda exemplen beskriver endast en bråkdel av hur olika LDC-länder 

kommer, och redan har, drabbats av klimatförändringen. För att dessa länder ska 

kunna anpassa sig till de negativa effekterna och samtidigt utvecklas på ett sätt 

som inte belastar klimatet som industrialiseringen av Annex II länderna gjorde, är 

det avgörande att miljöanpassad teknologi görs tillgänglig för LDC-länder. Som 

nämndes inledningsvis är tvångslicensering ett av de verktyg som används för att 

öka teknologiöverföring till mindre utvecklade länder. Problematiken med 

exportbegränsningen i 31(f) hindrar dock de mest klimatutsatta LDC-länderna från 

att utnyttja flexibiliteten i TRIPS-avtalet för tillgång till miljöanpassad teknologi. 

I det här kapitlet kommer bakgrunden till problematiken i fråga beskrivas, medan 

kapitel 3 behandlar en eventuell lösning. 

   Följande avsnitt inleds med en beskrivning av TRIPS-avtalet och dess 

patentreglering för att ge en grundläggande bakgrund till den berörda frågan. 

Därefter definieras tvångslicensering med fokus på kravet på exportbegränsning, 

miljöanpassad teknologi samt teknologiöverföring. Avslutningsvis förs en 

diskussion angående hur LDC-ländernas tillgång till miljöanpassad teknologi 

påverkas av de ovannämnda faktorerna.  

                                                 

 
21 IPCC, Climate Change 2014, Impacts, Adaptation, and Vulnerability - Part A: Global and Sectoral 

Aspects, s. 991. 
22 Republic of Vanuatu National Adaption Programme of Action, 2007. 

(https://unfccc.int/resource/docs/napa/vut01.pdf). 
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2.2 TRIPS 

WTO:s TRIPS-avtal är en övergripande internationell överenskommelse inom det 

immaterialrättsliga området. Avtalet trädde i kraft 1995 och fyllde flera luckor i 

det internationella patentsystemet genom att fastställa en minimumskyddsni vå 

som medlemsländernas respektive lagstiftning bör uppnå.23 TRIPS-avtalet hindrar 

dock inte WTO medlemmarna från att fastställa en strängare skyddsnivå och 

länderna får själva bestämma över hur de väljer att implementera avtalet i deras  

inhemska lagstiftning.24 

   TRIPS-avtalet administreras av TRIPS-rådet som samlas tre till fyra gånger per 

år och är öppet för alla medlemmar.25 TRIPS-rådet är ett av WTO:s tre sektoriella 

råd, varav de övriga två är ansvariga för handel respektive tjänster.26 De 

rapporterar till WTO:s allmänna råd som består av representanter från alla 

medlemsländer, och som i sin tur står under ministerkonferensen, det högsta 

administrativa organet i WTO.27 Ministerkonferensen äger rum minst vartannat år 

och behandlar alla ärenden rörande organisationen och dess avtal.28 Enligt 

Marrakeshavtalets artikel IX:1 ska beslut fattas sedvanligt genom konsensus, och 

ifall det inte är möjligt kan ärendet gå till röstning. 

   Vid eventuella konflikter mellan medlemsländer har WTO ett eget 

tvistlösningsorgan (DSB) som på begäran av en medlem kan tillsätta en panel för 

att avgöra huruvida en part brutit mot avtalet.29 Om panelen kommer fram till att 

en medlem inte följt sina avtalsåtaganden måste landet i fråga inom en viss tid 

införa panelens rekommendationer eller förhandla om kompensation.30 

Medlemmarna kan även överklaga beslut fattade av panelen till WTO:s 

                                                 

 
23 Yusuf, Abdulqawi A., Intellectual Property and International Trade - The TRIPS Agreement, s. 33. 
24 Artikel 1.1, TRIPS.  
25 Artikel 68, Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization. 
26 Artikel IV.5, Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization. 
27 Artikel IV.2, Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization. 
28 Artikel IV.1, Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization. 
29 Artikel 2.1, Annex 2 of the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization. 
30 Artikel 3.7, Annex 2 of the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization. 
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överprövningsorgan (AB), som fungerar som en internationell handelsdomstol 

oftast bestående av sju domare.31 Vid fall där en stat vägrar att rätta sig efter beslut 

har den klagande parten rätt att införa motåtgärder.32 Detta är emellertid väldigt  

ovanligt och de flesta konflikterna når inte ens tvistlösningspanelen.33 

2.2.1 Patent 

Patentregleringarna berörs i artiklarna 27 till 34 i TRIPS-avtalet. Patent beviljas av 

myndigheter inom en specifik jurisdiktion och innebär att patentinnehavaren 

besitter en ensamrätt i minst 20 år.34 Detta gäller dock endast för det geografiska 

område där patentet beviljats och nya patentansökningar måste göras för varje 

jurisdiktion.35 Enligt artikel 27.1 ska patent vara tillgängligt för alla typer av 

uppfinningar förutsatt att de uppfyller kraven på nyhet, uppfinningshöjd och 

industriell tillämpbarhet. Ensamrätten är dock inte obegränsad och TRIPS-avtalet 

ger utrymme för inskränkning av det exklusiva patentet. En av dessa flexibiliteter 

som stadgats är som tidigare nämndes tvångslicensering i artikel 31, vilket kommer 

diskuteras närmare i avsnitt 2.5.  

   Syftet med patent är att skydda uppfinningar som skapats efter investeringar i 

forskning och utveckling, vilket i sin tur ger incitament och medel till fortsatt 

innovation.36 Detta långsiktiga mål måste emellertid balanseras mot konkurrerande 

allmänintressen och därför bör patentbestämmelserna tolkas i ljuset av hela 

TRIPS-avtalet, specifikt preambeln samt artiklarna 7 och 8 som uttrycker TRIPS-

avtalets generella principer och målsättningar. Inledningsvis föreskriver 

preambeln att avtalet bör sträva efter att minska snedvridningar och hinder för den 

internationella handeln samt att ett effektivt och adekvat skydd för immaterialrätter 

ska främjas. Vidare i artikel 7 föreskrivs att målsättningen med avtalet är en balans 

                                                 

 
31 Artikel 17.1, Annex 2 of the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization.  
32 Artikel 17.1, Annex 2 of the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization.  
33 Kammarskollegium, Tvistlösning, 

(https://www.kommers.se/verksamhetsomraden/Handelsfragor/Tvistlosning/). 
34 Artikel 33, TRIPS. 
35Taubman, Antony, Wager, Hannu, Watal Jayashree, A Handbook on the WTO TRIPS Agreement, 

s. 96.  
36 Taubman, Wager, Watal, s. 3. 
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mellan rättigheter och skyldigheter och att avtalet bör bidra till teknisk innovation 

och spridning på ett ”sätt som gynnar social och ekonomisk välfärd”. Artikel 8 

stadgar i sin tur en princip om att det allmänna intresset för sektorer av viktig 

betydelse för medlemsländernas socioekonomiska och tekniska utveckling måste 

främjas.  

   TRIPS-avtalet speglas starkt av den motsatta synen på immaterialrättigheter 

mellan Annex II och icke-Annex I länder. Som nämndes ovan stödjer länderna 

med högre utvecklingsnivå sträng patentlagstiftning med grundfilosofin att det 

ökar incitament till innovation. Icke-Annex I ländernas motsatta ståndpunkt under 

förhandlingarna till TRIPS-avtalet uttrycks framförallt i preambeln och artikel 7 

och 8, men TRIPS-avtalet har även i artikel 66 gett utrymme för LDC-ländernas 

speciella behov av flexibilitet vid implementeringen av avtalets bestämmelser , 

samt behovet av teknologiöverföring. De följande avsnitten kommer beröra 

frågeställningen angående hur TRIPS-avtalets patentregelverk påverkar LDC-

ländernas tillgång till miljöanpassad teknologi, med fokus på teknologiöverföring 

genom tvångslicensering.  

2.3 Överföring av miljöanpassad teknologi genom tvångslicensering 

2.3.1 Tvångslicensering 

Tvångslicensering är ett undantag från en patenthavares exklusiva rätt och kan 

nyttjas som ett verktyg för teknologiöverföring. Förfarandet regleras i artikel 31 i 

TRIPS-avtalet. Artikeln stadgar att:  

 

” Where the law of a Member allows for other use of the subject matter of a patent 

without the authorization of the right holder, including the government or third 

parties authorized by the government, the following provisions shall be 

respected…” 

 

Detta innebär att TRIPS-avtalet inte begränsar på vilka grunder en tvångslicens 

kan utfärdas, utan ställer istället upp ett antal villkor som bör respekteras när 
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nationell rätt ger möjlighet till användning av ett patent utan samtycke från 

rättighetsinnehavaren. Ländernas frihet att själva bestämma när en tvångslicens 

kan utfärdas bekräftades i Doha-deklarationen och därmed kan medlemsländerna 

ta beslut om att utge en tvångslicens med klimatskydd som grund.37 Att 

tvångslicenser ska användas specifikt i arbetet mot klimatförändringen, 

exempelvis genom att främja spridningen av essentiell miljöanpassad teknologi till 

behövande länder trots motsättningar från patenthavaren, stadgas även i Agenda 

21, FN:s handlingsprogram angående miljö och utveckling som antogs 1992.38   

   Bedömningen angående om en tvångslicens ska godkännas bör göras från fall 

till fall och de villkor som måste uppfyllas enligt artikel 31 (bortsett från vissa 

undantag) är: (1) förhandling och försök till överenskommelse med 

rättighetshavaren ska ha ägt rum, (2) licensens tid och omfattning är begränsad, (3) 

licensen ska vara icke-exklusiv och icke-överlåtbar, (4) licensen måste utfärdas för 

att huvudsakligen tillfredsställa den inhemska marknadens behov, (5) tillräcklig 

ersättning måste utgå till rättighetshavaren och (6) rättslig eller liknande  

granskning måste vara tillgänglig. 

   När det gäller problematiken kring överföring av miljöanpassad teknologi till 

LDC-länder är det dock framförallt kravet på att licensen huvudsakligen måste 

vara ämnad till att tillfredsställa den inhemska marknadens behov som väckt 

debatt. Villkoret stadgas i artikel 31(f): 

 

“(f) any such use shall be authorized predominantly for the supply of the domestic 

market of the Member authorizing such use;” 

 

Vad som menas med ”predominantly” (övervägande) har inte definierats men har 

generellt tolkats som över 50%.39 I praktiken betyder kravet att en tvångslicens 

                                                 

 
37 Paragraf 5(b), Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health. 
38 34.18, Agenda 21. 
39 Zhuang s. 296. 
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inte får utfärdas när syftet är att en övervägande del av det producerade patentet 

ska exporteras. För LDC-länderna som saknar tillverkningskapacitet innebär 

artikeln ett hinder för utnyttjandet av tvångslicensering för att få tillgång till 

essentiell miljöanpassad teknologi. Länderna i fråga är beroende av att 

tillverkningen av teknologin sker i ett mera utvecklat land under tvångslicens för 

att sedan exporteras vidare till LDC-länder. Problematiken med 

exportbegränsningen i artikel 31(f) har behandlats inom folkhälsa under Doha-

deklarationen och en likande deklaration har diskuterats angående 

klimatförändringen. Förslaget kommer analyseras närmare i kapitel 3.  

2.3.2 Miljöanpassad teknologi 

I Klimatkonventionen används begreppet ”environmentally sound technologies” 

(miljöanpassad teknologi) för teknologi relevant i bekämpningen av 

klimatförändringen. Det finns olika definitioner av miljöanpassad teknologi men 

den främst använda finns i Agenda 21, där miljöanpassad teknologi definieras 

enligt följande: 

 

“Environmentally sound technologies protect the environment, are less polluting, 

use all resources in a more sustainable manner, recycle more of their wastes and 

products, and handle residual wastes in a more acceptable manner than the 

technologies for which they were substitutes.”40 

 

Utrymmet för vad som kan ses som miljöanpassad teknologi är därmed brett och 

kan innefatta varierande typ av teknologi som bidrar till att minska 

klimatförändringen. Teknologin innefattar bland annat förnybara energikällor så 

som vindkraft och solenergi, men även teknologi som omfattar så kallad 

”geoengineering”, storskalig manipulation av miljön för att motverka 

klimatförändringen, exempelvis genom att använda metoder som ökar 

                                                 

 
40 34.1, Agenda 21. 
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molnigheten för att reflektera bort mer solstrålning eller biologiska system som 

ökar insamlingen och lagringen av koldioxid.41  

   För att teknologin ska anses vara ”miljöanpassad” bör en bedömning göras från 

fall till fall beroende bland annat på landets klimat och resurser till förvaltning av 

teknologin.42 Exempelvis så kommer Lesothos problem med torka, som nämndes 

ovan, även leda till problem vad gäller energiförsörjning eftersom de för tillfället 

i hög grad förlitar sig på vattenkraft som energikälla. Teknologi som behövs är 

därmed nya energikällor så som sol- och vindkraft.43  I Vanuatu är det däremot 

grundvattenreservoarerna som främst är hotade och landet är därför i behov av ett 

mera utbrett regnvattensystem för att kunna samla, filtrera och lagra regnvatten, 

och på så sätt ha möjlighet att säkra dricksvatten till befolkningen även i 

framtiden.44  

2.3.3 Teknologiöverföring 

Det finns ingen officiell definition av teknologiöverföring eftersom den ofta 

varierar beroende på kontexten. När det gäller överföring av miljöanpassad 

teknologi har bland annat Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)  

definition använts. IPCC står under FN och ansvarar för att granska och bedöma 

vetenskap rörande klimatförändringen.45 IPCC:s defintion är följande: 

 

“…the broad set of processes covering the flows of knowledge, experience and 

equipment amongst different stakeholders such as governments, private sector 

entities, financial institutions, NGOs and research/educational institutions . . . It 

                                                 

 
41 The Royal Society, Geoengineering the climate - Science, governance and uncertainty, September 

2009. 
42 Zhuang, s. 15. 
43Lestoho’s National Adaption Programme of Action on Climate Change under the UNFCCC,  

(https://unfccc.int/resource/docs/napa/lso01.pdf). 
44Republic of Vanuatu National Adaption Programme of Action, 2007. 

(https://unfccc.int/resource/docs/napa/vut01.pdf). 
45 IPCC:s hemsida (www.ipcc.ch). 
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comprises the process of learning to understand, utilise and replicate the 

technology, including the capacity to choose it and adapt it to local conditions.”46 

 

Definitionen tar i beaktan faktumet att miljöanpassad teknologi inte endast består 

av den tekniska utrustningen utan även all tillhörande know-how och 

organisation.47 Teknologin i fråga bör även anpassas till det mottagande landets 

lokala förhållanden och utvecklingsnivå för att garantera en effektiv 

teknologiöverföring.48 

   Teknologiöverföring kan ske både på initiativ från den statliga och den privata 

sektorn, varav den senare är mera förekommande. Teknologiöverföringar drivna 

av den privata sektorn är framförallt affärsmotiverade mellan företag och privata 

institutioner, medan den statliga sektorn ofta vill uppnå specifika politiska mål. 

Teknologiöverföring kan ske både genom marknadsbaserade kanaler i form av 

utländska direktinvesteringar, licensering och handel, och genom informella 

kanaler som innefattar bl.a. demontering och imitation. De informella kanalerna 

kräver inga juridiska åtgärder eftersom dessa får genomföras utan patenthavare ns 

tillstånd. I LDC-ländernas fall är emellertid de informella kanalerna inte ett 

alternativ eftersom de ofta saknar de krävda resurserna. I praktiken sker också 

teknologiöverföring, genom både marknadsmässiga och informella kanaler , 

huvudsakligen mellan Annex II länder.49 

2.4 LDC-länder under TRIPS 

Förhandlingarna inför TRIPS-avtalet drevs framförallt av en allians mellan USA, 

EU, Schweiz och Japan, vilket tydligt reflekteras i avtalet eftersom regelverket är 

                                                 

 
46 IPCC Special Report: Methodological and Technological Issues in Technology, 2000. 
47 Zhuang, s. 15. 
48 Zhuang, s. 17. 
49 Zhuang, s. 18. 
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långt utformat efter deras existerande lagstiftning.50 Av LDC-länderna var det 

däremot endast Bangladesh, Tanzania och Demokratiska Republiken Kongo som 

deltog i förhandlingarna.51 Bangladesh framförde redan innan förhandlingarna 

LDC-ländernas begäran om att befrias från TRIPS-avtalets skyldigheter, få 

tekniskt stöd för att stegvis införa dem, samt att bestämmelser angående 

teknologiöverföring skulle införas.52 Slutligen resulterade LDC-ländernas krav i 

artikel 66.1 och 66.2 i TRIPS-avtalet. 

   Artikel 66.1 ger LDC-länder en övergångstid för tillämpningen av 

bestämmelserna i TRIPS-avtalet med undantag för artiklarna 3, 4 och 5 som 

behandlar icke-diskriminering. Inledningsvis var övergångstiden för LDC-länder 

10 år med utrymme för förlängning, och för tillfället är den förlängd fram till 

2021.53 Artikel 66.2 fastställer däremot LDC-ländernas begäran om ökad 

teknologiöverföring genom att kräva att de högutvecklade länderna ska införa 

incitament för deras inhemska företag och institutioner att överföra teknologi till 

LDC-länder. Artikeln lyder: 

 

 “Developed country Members shall provide incentives to enterprises and 

institutions in their territories for the purpose of promoting and encouraging 

technology transfer to least-developed country Members in order to enable them 

to create a sound and viable technological base.” 

 

Detta bekräftades i Doha-deklarationens paragraf 7: 

 

                                                 

 
50 Kur, Annette, Levin, Marianne, Intellectual Property Rights in a Fair World Trade System: 

Proposals for Reform of TRIPS, 2011, s. 15. 
51 Watal, Jayashree, The Making of the TRIPS Agreement, s. 308. 
52 GATT, MTN.GNG/NG11/W/50, Negotiating Group on Trade-Related Aspects of Intellectual 

Property Rights, including Trade in Counterfeit Goods, 1989. 
53The Council of TRIPS, IP/C/64. 
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” We reaffirm the commitment of developed-country Members to provide 

incentives to their enterprises and institutions to promote and encourage 

technology transfer to least-developed country Members pursuant to Article 66.2.” 

 

De högutvecklade ländernas skyldighet omfattar dock endast ett krav på 

tillhandahållande av incitament för att gynna teknologiöverföring, inte ett krav på 

teknologiöverföring i sig. Artikeln definierar inte heller vilken typ av incitament 

som krävs och därmed lämnas ett stort tolkningsutrymme för medlemsländerna.54 

   LDC-länderna har kritiserat artikel 66.2 för att ha en begränsad effekt på 

teknologiöverföring.55 Enligt min mening framstår artiklarna som berör 

teknologiöverföring till LDC-länder, artikel 66 och artikel 7, som allmänna i 

jämförelse med de övriga obligatoriska kraven på immaterialrättslig skyddsnivå 

som stadgas i TRIPS-avtalet. Frågan är dock om mera specifika krav på 

teknologiöverföring verkligen hade lett till ett mycket bättre resultat. Som 

nämndes ovan sker teknologiöverföring huvudsakligen inom den privata sektorn 

genom marknadsmässiga kanaler. Eftersom LDC-länderna har otillräcklig 

ekonomi och bristfällig teknologisk bas attraheras inte utländska företag till att 

investera i landet.56 Miljöanpassad teknologi kräver som tidigare nämnt dessutom 

betydande resurser som måste anpassas till lokala förhållanden, vilket gör att 

kostnaderna för investerarna stiger ytterligare. 

   Därmed beror mängden teknologiöverföring till stor del på till vilken grad LDC-

länderna lyckas utnyttja flexibiliteterna i TRIPS-avtalet.57 Gällande 

tvångslicensering möter LDC-länderna som nämnt återigen på motstånd i form av 

kravet på exportbegränsningen. Sammanfattningsvis är det i dagsläget svårt för 

LDC-länderna att utnyttja TRIPS-avtalets regelverk för att kräva ökad överföring 

                                                 

 
54 United Nations Conference on Trade and Development, The Least Developed Countries Report, 

2007, s. x. 
55 A.a.s.  
56 Zhuang, s. 77 ff. 
57 Zhuang. s. 78. 
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av miljöanpassad teknologi, och det verkar finnas ett behov av förändring. I nästa 

kapitel diskuteras hur problemet med exportbegränsningen hanterades i Doha-

deklarationen om TRIPS och folkhälsa samt huruvida tillvägagångssättet även kan 

användas angående miljöanpassad teknologi. Avslutningsvis kommer forumet för 

en eventuell deklaration diskuteras. 

3 En deklaration angående TRIPS och 

klimatförändringen? 

3.1 Inledning  

I november 2001 antogs Doha-deklarationen om TRIPS och folkhälsa efter 

påtryckningar av icke-Annex I länder som ansåg att flexibiliteterna i TRIPS avtalet 

behövde förtydligas och utvidgas för att främja tvångslicensering av läkemedel för 

export till länder som saknade tillverkningsmöjligheter.58 Problemet med 

exportbegränsningen i 31(f) TRIPS var därmed den samma som LDC-länder möter 

angående tvångslicensering av miljöanpassad teknologi. 

   Doha-deklarationen var ett exempel på hur TRIPS-avtalet är öppet för 

förändringar med syftet att tillgodose allmänna intressen, och öppnar därmed upp 

möjligheten för WTO medlemmarna att anta ett liknande ministerbeslut som 

klargör 31(f) gällande tvångslicensering av miljöanpassad teknologi. Huruvida en 

liknande deklaration angående TRIPS och klimatförändringen i praktiken är 

möjlig är oklart, både på grund av politiska motsättningar till ytterligare undantag 

inom den internationella patenträtten, men även eftersom den miljöanpassade 

teknologin i stor grad skiljer sig från läkemedel som Doha-deklarationen 

behandlar.  

                                                 

 
58 Sarnoff, Joshua D., Research Handbook on Intellectual Property and Climate Change, s. 342.  
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3.2 Doha deklarationen om TRIPS och folkhälsa 

3.2.1 Bakgrund 

En global kampanj angående tillgång till patenterade läkemedel växte i slutet på 

1990-talet som svar på den stora hälsokrisen i icke-Annex I länder.59 Kampanjen 

pekade ut TRIPS-avtalet som en bidragande orsak till att ett flertal livsviktiga 

mediciner prissattes för högt av de stora farmaceutiska bolagen och var därmed 

utom räckhåll för de länder som var hårt drabbade av bl.a. HIV/AIDS. Frågan fick 

stor internationell uppmärksamhet efter att 39 läkemedelsbolag stämde 

Sydafrikanska staten till följd av landets ”Medicine Act”, som tillät 

tvångslicensering och parallellimport för att möjliggöra billigare import av HIV-

medicin. Läkemedelsbolagen var av åsikten att lagförslaget stred mot TRIPS-

avtalet. Sydafrika valde att bestrida anklagelserna och åtalet orsakade omfattande 

global kritik och negativ publicitet för de inblandade företagen. Detta ledde i sin 

tur till att stämningsansökan drogs tillbaka 2001.60 

   En liknande internationellt bevakad tvist angående TRIPS och läkemedel ägde 

samtidigt rum mellan Brasilien och USA, efter att USA protesterat mot att 

brasiliansk lag tillät tvångslicensering även när patenthavaren inte utövade 

uppfinningen i landet och ansåg att lagen därmed stred mot TRIPS-avtalet.61 

Brasilien menade i sin tur att lagen var avgörande i landets kamp mot HIV.62 USA, 

som även stått bakom läkemedelsföretagen i det Sydafrikanska fallet, ville att 

WTO:s tvistlösningsorgan skulle avgöra tvisten med Brasilien.  USA och Brasilien 

kom dock fram till en lösning innan fallet nådde tvistlösningsorganet.63 

   Efter att ha agerat som en stark motståndare till tvångslicenser var det USA:s tur 

att stå på andra sidan när landet hotades av mjältbrand efter terroristattackerna den 

11:e september 2001. USA ville att den utländska tillverkaren skulle sänka sitt pris 

                                                 

 
59 Mayne, Ruth, Global Intellectual Property Rights – Knowledge, Access and Development, s. 245. 
60 Levin, Marianne, Nilsson, Hanna, Läkemedel och Immaterialrätt, s. 80 ff. 
61 World Trade Organization, Dispute Settlement Body, WT/DS199/3. 
62 Mayne, s. 252. 
63World Trade Organization, Dispute Settlement Body, WT/DS199/4/G/L/454/IP/D/23/Add.1. 
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på medicinen mot sjukdomen eller alternativt att en tvångslicens skulle utfärdas. 

Denna inkonsekvens från USA:s sida medförde ett starkare stöd för de 

förhandlingar, speciellt angående tvångslicensering i TRIPS-avtalet, som flera 

icke-Annex I länder krävt.64 

   Syftet med WTO:s ministerkonferens i Doha november 2001 var därför 

framförallt att klargöra omfattningen och tolkningen av flexibiliteterna i TRIPS-

avtalet angående folkhälsa. Resultatet blev en deklaration där det fastställdes att 

TRIPS-avtalet skulle tolkas och implementeras på ett sätt som stödde 

medlemmarnas rätt till att skydda folkhälsan samt allas tillgång till mediciner.65 

Doha-deklarationen bekräftade även Annex II ländernas åtagande att verka för 

incitamentgivande bestämmelser för deras företag och institutioner för att 

uppmuntra teknologiöverföring till LDC-länder under artikel 66.2 i TRIPS.66 

   Parterna lyckades dock inte enas om den omtvistade frågan angående problemet 

med de länder som saknar tillverkningsmöjligheter och därmed inte kan utnyttja 

tvångslicenssystemet på grund av exportbegränsningen i artikel 31(f). Istället 

innehöll paragraf 6 i Doha-deklarationen en anvisning om att TRIPS-rådet måste 

hitta en skyndsam lösning till problemet och etablerade därmed det så kallade 

”Paragraf 6 systemet”. 

3.2.2 Paragraf 6 systemet 

Den 30:e augusti 2003 togs ett nytt beslut i enlighet med det inrättade Paragraf 6 

systemet i Doha-deklarationen angående problemet med exportbegränsningen i 

artikel 31(f). Beslutet undanröjde kravet på att länder inte får exportera produkter 

tillverkade under tvångslicens, men endast gällande vissa mediciner så länge vissa 

omständigheter var uppfyllda.67 Detta beslut var likväl tillfälligt och innehöll en 

föreskrift om att ett permanent tillägg till TRIPS-avtalet skulle genomföras baserat 

                                                 

 
64 Levin, Nilsson, s. 81. 
65 Taubman, Wager, Watal, s.180 ff. 
66 Paragraf 7, Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health. 
67 World Trade Organization, WT/L/540. 
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på överenskommelsen. Vilket till slut genomfördes i december 2005 när WTO:s 

allmänna råd antog ett tilläggsprotokoll till TRIPS-avtalet.68 Detta blev TRIPS 

första tilläggsprotokoll sedan avtalet trädde i kraft 1995. Tilläggsprotokollet 

innehöll inga materiella förändringar från Paragraf 6 beslutet 2003. Möjligheten 

att exportera farmaceutiska produkter under tvångslicens som tilläggsprotokollet 

innebär, är inte obligatoriskt för WTO länderna att ta del av. Om ett land vill 

utnyttja möjligheten till export måste nationella lagar och regler implementeras för 

att inkorporera tilläggsprotokollet i den nationella lagstiftningen.69  

3.2.3 Artikel 31bis i tilläggsprotokollet 

Tilläggsprotokollet som röstades igenom trädde ikraft 23 januari 2017. Protokollet 

fastslår att exportbegränsningen i 31(f) inte är tillämplig om det krävs för 

tillverkning och export av farmaceutiska produkter till ett land som är 

importberättigad samt har gjort en anmälning till TRIPS-rådet.  LDC-länder är 

automatiskt importberättigade medan andra medlemmar måste anmäla sig som 

importör inom tvångslicenssystemet. 33 länder inom WTO har valt att frivilligt 

avsäga sig möjligheten till att importera under systemet och ytterligare 11 länder 

har uttalat att de endast kommer utnyttja artikel 31bis vid nationellt nödläge eller 

andra extrema brådskande förhållanden.70 

   Detta undantag från 31(f) förutsätter dock att vissa krav är uppfyllda för att 

systemet inte ska missbrukas och endast utnyttjas av länder som saknar tillräckliga 

nationella tillverkningsmöjligheter. Exempelvis måste alla andra WTO 

medlemmar hållas informerade om att undantaget ska utnyttjas och produkterna 

måste identifieras som tillverkade inom systemet.71 

    I och med Doha-deklarationen 2001 kunde därmed exportbegränsningen i 

artikel 31(f) undanröjas i vissa fall. Tillägget som deklarationen resulterade i 
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betonar tydligt att undantaget endast är tillämpligt inom det farmaceutiska 

området. Trots detta går flera paralleller att dra till problematiken kring 

tvångslicensering av miljöanpassad teknologi till LDC-länder som saknar nationell 

kapacitet att tillverka exempelvis vindkraftverk. Behovet av en Doha liknande 

deklaration angående klimatförändringen har diskuterats, men fortfarande har de 

delade meningarna mellan länderna inte gått att ena.72 I nästa avsnitt analyseras 

behovet av en sådan deklaration samt avgörande skillnader till Doha-

deklarationen. Avslutningsvis diskuteras eventuell problematik kring 

implementering.  

3.3 Deklaration angående TRIPS och klimatförändringen 

Även om Doha-deklarationen endast är tillämplig inom folkhälsa så kan den 

fungera som modell till lösningar på det liknande problemet med LDC-ländernas 

brist på tillgång till tvångslicensering av miljöanpassad teknologi på grund av 

exportbegränsningen i 31(f) TRIPS. Icke-Annex I länder har redan under ett antal 

tillfällen tagit upp frågan om utformningen av en deklaration angående 

immaterialrätt och klimatförändringen.73 Bl.a. drev Filippinerna frågan med stöd 

av flera LDC-länder under FN:s klimatkonferens i Doha 2012.74 USA och EU har 

däremot starkt motsatt sig en deklaration och har därmed hittills hindrat dess 

utformning. Som konstaterats är de istället förespråkare av stränga 

immaterialrättsliga regler med motiveringen att dessa regler är avgörande för att 

uppmuntra en fortsatt investering och utveckling av miljöanpassad teknologi.75 

   Motivet med en deklaration angående TRIPS och klimatförändringen är att den, 

i likhet med Doha-deklarationen om folkhälsa, skulle klargöra flexibiliteterna i 

TRIPS-avtalet för att underlätta överföringen av miljöanpassad teknologi. Det 
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finns dock flera avgörande faktorer som skiljer områdena åt och därmed kan inte 

Doha-deklarationen i sin helhet användas på klimatområdet. 

   Till skillnad från mediciner kräver miljöanpassad teknologi ofta större 

tillverkningskapacitet på grund av teknologins komplexitet och storlek.76 Detta 

talar för att behovet att införa ett undantag från exportbegränsningen i artikel 31(f) 

för länder som saknar den kapaciteten, så som i Doha-deklarationen, snarare är 

ännu större på miljöområdet än inom den farmaceutiska sektorn. 

   När en tvångslicens utfärdas inom artikel 31 TRIPS ställs inga krav på att 

kunskapen som berör patentet måste medfölja, något som är avgörande om 

teknologin ska gå att utnyttja till sin fulla kapacitet. I och med att miljöanpassad 

teknologi är mera komplicerad krävs även en betydande större del överföring av 

know-how än vid tvångslicensering av mediciner. Artikel 4.5 i FN:s 

klimatkonvention kräver att Annex II länder måste främja överföringen av 

medföljande know-how till miljöanpassad teknologi. TRIPS-avtalets artikel 31 

tillåter visserligen tvångslicensering av know-how men innehåller inga följder om 

patenthavaren vägrar att överföra informationen, det är istället upp till 

medlemsstaterna att lagstifta om.77 En möjlighet till vägran att överföra avgörande 

kunskap i samband med tvångslicensering av miljöanpassad teknologi utan följder 

är därmed ett kryphål som bör fyllas igen vid utformningen av en eventuell 

deklaration. 

   Jag anser att TRIPS-avtalet i sin nuvarande form ger utrymme för utformningen 

av en deklaration angående klimatförändringen. Deklarationen stöds i artiklarna 7 

och 8 i avtalet där, som ovannämnt, medlemsländerna ges möjlighet till åtgärder 

som främjar samhällsutvecklingen och teknologiöverföring. Det råder heller ingen 

fråga om att det allmänna intresset att minska på effekterna av klimatförändringen 

är stort, och i ljuset av artiklarna 7 och 8 talar mycket för en utformning av en 

deklaration i stil med Doha-deklarationen. Eftersom miljöanpassad teknologi 
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ställer högre krav på ländernas tillverkningskapacitet och know-how jämfört med 

läkemedel, så ökar även LDC-ländernas svårigheter att få tillgång till teknologin. 

Orsaken varför en deklaration på miljöområdet emellertid inte utformats är 

framförallt på grund av Annex II ländernas starka motsättning till att utöka 

flexibiliteterna i TRIPS-avtalet. Patenträttighetsinnehavarna inom ländernas 

industrier ser en deklaration som ett hot och de har därför med USA och EU i 

spetsen avfärdat förslag med motiveringen att stränga immaterialrättsliga lagar är 

nyckeln till fortsatt innovation inom klimatområdet.78  

   Sammanfattningsvis är LDC-ländernas behov av ökad tillgång till miljöanpassad 

teknologi stort och TRIPS-avtalet ger utrymme för liknande förändringar som 

gjorts inom folkhälsa. Trots detta bör enligt min mening speciellt utmaningen 

angående komplexiteten av miljöanpassad teknologi jämfört med läkemedel inte 

underskattas. Eftersom klimatförändringen drabbar alla länder och inte 

koncentreras till vissa områden som epidemier gör, innebär det att behovet av 

utfärdade tvångslicenser inom miljöområdet kan komma att vara betydligt större 

än inom folkhälsa. Utöver detta är klimatförändringen inte ett problem som går att 

hindra på samma sätt som en spridning av en livshotande sjukdom. Dessa faktorer 

i samband med att teknologin är både dyrare och mera omfattande, kan vara 

orsaken till Annex II ländernas ovilja att öppna upp för fler möjligheter till 

undantag i patenthavarnas ensamrätt. 

   I nästa avsnitt diskuteras de olika alternativen för forum där en eventuell 

deklaration kunde genomföras samt skillnaden på dess inverkan beroende på inom 

vilken institution den utformas.  

3.3.1 Val av forum 

Som nämndes ovan har länder initierat förslag om en deklaration angående TRIPS 

och klimatförändringen i stil med Doha deklarationen, både inom FN och WTO.79 

Eftersom det är TRIPS-avtalets flexibiliteter som ska utökas kan det förefalla 
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naturligt att det initialt sker inom WTO. Doha-deklarationen var ett exempel på att 

TRIPS-avtalet är ett anpassningsbart regelverk och att avtalet är öppet för påverkan 

baserat på allmänhetens intressen.  

   Ecuador framförde ett förslag till TRIPS-rådet 2013 om att utvärdera TRIPS-

avtalet för att stärka och förbättra de befintliga flexibiliteterna relaterade till 

miljöanpassad teknologi.80 Förslaget fick stöd från icke-Annex I länderna medan 

Annex II länderna, specifikt USA, starkt motsatte sig förslaget och satte därmed 

stopp för fortsatta åtgärder.81 Eftersom WTO drivs av medlemsstaterna och har 

som tidigare nämnt en tradition av att fatta beslut i konsensus, resulterar Annex II 

ländernas negativa ställning i frågan i att möjligheten för införandet av ett undantag 

angående exportbegränsningen gällande miljöanpassad teknologi inom WTO ser 

mörk ut.82  

   Ett alternativt forum för att få fram regeländringar angående TRIPS och 

klimatförändringen är FN, specifikt i samband med klimatkonferenserna. USA och 

EU driver dock samma linje inom FN och hittills har förslagen som framförts 

angående en deklaration om immaterialrätt och klimatförändringen inte lett till 

några konkreta resultat. Om länderna trots tidigare motstånd skulle komma fram 

till en överenskommelse inom FN är ett samarbete med WTO oundvikligt för 

påverkan av TRIPS-avtalet.83  

   Vid tolkning av WTO:s avtal använder sig tvistlösningsorganet och 

överprövningsorganet av Wienkonventionen om traktaträtten som primärkälla.84 

Enligt konventionens artikel 31.3(a) bör hänsyn till senare överenskommelser tas 

vid tolkningen av traktat, vilket innebär att WTO:s organ vid tolkning av TRIPS-

avtalet bör ta i beaktan avtal angående immaterialrätt utformade inom FN av WTO 
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medlemmar.85 Överprövningsorganet har även uttalat sig om att WTO:s avtal inte 

bör läsas isolerat från folkrättsliga överenskommelser.86 

   TRIPS-avtalets artikel 71.2 stadgar att multilaterala avtal antagna utanför WTO, 

av alla WTO medlemmar och som har syftet att införa en högre immaterialrättslig 

skyddsnivå kan antas av Ministerkonferensen. Trots att TRIPS-avtalet däremot 

inte nämner något om avtal antagna utanför WTO där syftet är det motsatta, att 

lätta på immaterialrättsliga krav, valde WTO:s tvistlösningspanel i juni 2018 att i 

sitt beslut referera till Världshälsoorganisationens (WHO) konvention om 

tobaksregelring (Framework Convention on Tobacco Control) i en tvist angående 

Australiens varumärkesrestriktioner rörande tobaksförpackningar. Tvisten gällde 

Australiens lagstiftning som endast tillåter försäljning av tobaksprodukter i 

standardiserade förpackningar. Flera länder protesterade mot reglerna med hänsyn 

till att de hindrar tobaksbolagens möjligheter att utnyttja sitt varumärke och att 

lagen därmed strider mot TRIPS-avtalet. Tvistlösningspanelen kom däremot fram 

till att lagen inte stred mot immateriella rättigheter med hänsyn till 

folkhälsomotivet bakom lagstiftningen. Överprövningsorganet har i skrivande 

stund ännu inte prövat fallet.87 

   Även om WTO:s tvistlösningspanel i detta fall valde att referera till WHO:s 

konvention behöver det inte betyda att normer antagna utanför WTO i 

fortsättningen kommer kunna användas i större utsträckning och på så sätt påverka 

organisationen genom tvistlösningsförfarandet. Gällande regler förhandlade 

utanför WTO har överprövningsorganet hittills endast uteslutande använt sig av 

väletablerade internationella rättsprinciper. Om överprövningsorganet väljer att 

fortsätta hålla samma linje betyder det att en deklaration om immaterialrätt och 

klimatförändringen antagen inom FN antagligen inte kommer få någon större 
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inverkan på tvister även om deklarationen skulle åberopas av en part. Som sagt har 

överprövningsorganet dock inte än behandlat det australienska tobaksfallet och det 

återstår att se om de väljer att bryta mot sitt tidigare förhållningssätt till icke-WTO 

normer och istället följa tvistlösningspanelens linje med att hänvisa till WHO:s 

konvention.88 

   Sammanfattningsvis är en deklaration angående TRIPS och klimatförändringen 

en stor utmaning både inom WTO och FN:s klimatkonvention. 

Klimatförändringen är ett hot mot bl.a. rätten till liv, rätten till hälsa och rätten till 

vatten och sanitet, och har såtillvida väckt diskussion inom ytterligare ett rättsligt 

område nämligen mänskliga rättigheter. Mänskliga rättigheter kan erbjuda en 

möjlighet till att genomföra förändringar som genom ett uteslutande internationellt 

immaterialrättsligt perspektiv är kontroversiella. 

   I nästa kapitel kommer mänskliga rättigheters perspektiv och möjlighet till 

påverkan av TRIPS-avtalet analyseras. Inledningsvis diskuteras förhållandet 

mellan TRIPS och ICESCR och hur människorättsliga normer kan påverka LDC-

ländernas rätt till överföring av miljöanpassad teknologi. Därefter analyseras  

frågan om huruvida teknologiöverföring kan anses vara en mänsklig rättighet med 

utgångspunkt i FN:s konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter 

(ICESCR). 

4 Mänskliga rättigheters inverkan på 

TRIPS  

4.1 Inledning 

I de föregående kapitlen identifierades LDC-ländernas behov av tillgång till 

tvångslicensering av miljöanpassad teknologi, samt hur möjligheten till tillgång 

begränsas av exportbegränsningen i artikel 31(f) i TRIPS-avtalet. Förslag om att 
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genom en deklaration om TRIPS och klimatförändringen införa ett undantag från 

exportbegränsningen i stil med Doha-deklarationen har som ovannämnt framförts 

men som visat har förslaget varken nått framgång inom WTO eller FN. Detta 

kapitel kommer därför gå vidare till att analysera vilka möjligheter LDC-länderna 

har att påverka WTO:s regelverk utom organisationen genom att använda 

mänskliga rättigheter som ett verktyg. I och med detta övergår uppsatsen till att 

besvara de återstående frågeställningarna, d.v.s. vilken inverkan mänskliga 

rättigheter har på TRIPS-avtalet och om det finns en specifik mänsklig rättighet 

till teknologiöverföring.  

   Mänskliga rättigheter karaktäriseras av betoningen på gemensamma intressen 

som reflekterar fundamentala värderingar inom internationell rätt. Detta kommer 

till uttryck bl.a. vid utformningen av traktat och deklarationer då ett stort antal 

parter samt civilsamhället inkluderas i processen.89 Ett människorättsligt 

perspektiv bygger således på filosofin att det centrala är att skydda och vårda 

allmänhetens bästa.90 Ur den synvinkeln bör ny teknologi anpassas efter 

allmänhetens behov, och därmed utvecklas för att tillfredsställa de mest utsattas 

nödvändigheter. Immaterialrätten grundas emellertid på tanken att 

immaterialrättigheterna förser den privata sektorn med incitament att utveckla ny 

teknologi, och bidrar således till den teknologiska utvecklingen som med tiden 

gynnar hela samhället.91 Denna oenighet kring immaterialrättigheternas 

grundläggande syfte kan anses materialiseras i debatten kring klimatförändringen 

och tvångslicensering av miljöanpassad teknologi. 

   Klimatförändringen påverkar mänskliga rättigheter genom de negativa 

effekterna den globala uppvärmningen har på rätten till liv, rätten till hälsa, rätten 

till vatten och sanitet och rätten till mat.92 Dessa följder kommer även som tidigare 
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nämnt oproportionerligt drabba länder med lägst utvecklingsnivå.93 Till exempel 

hotas rätten till liv av dödsfall orsakade av bl.a. naturkatastrofer och extrem hetta 

och rätten till mat hotas av klimatförändringens inverkan på jordbruket.94 

Rättigheterna är stadgade i flera bindande internationella avtal, och exempelvis 

föreskrivs rätten till hälsa i artikel 12 i Internationella konventionen om 

ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (ICESCR). Artikel 12.1 ICESCR 

lyder:  

 

” The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to the  

enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health .” 

 

För att tillförsäkra rätten till hälsa måste staterna garantera bl.a. att avgörande 

faktorer för fysisk hälsa, så som säkert dricksvatten och sanitetsanläggningar, finns 

tillgängliga för hela befolkningen.95 Överföring av miljöanpassad teknologi till 

LDC-länder uppfyller således en viktig roll i att uppfylla staternas 

människorättsliga åtaganden i bekämpningen av klimatförändringens negativa 

effekter. Utveckling av miljöanpassad teknologi sett ur ett människorättsligt 

perspektiv prioriterar lindring och minskning av människors lidande, och när 

klimatförändringens följder förvärras ökar även behovet av teknologi som minskar 

en vidare upptrappning eller ökar anpassningsmöjligheterna.96 Teknologin i fråga 

kan på kort sikt hjälpa LDC-länderna att anpassa sig till konsekvenserna av 

klimatförändringen och på lång sikt stödja länderna till en utveckling med låga 

koldioxidutsläpp.97 Genom att betona de människorättsliga fördelarna kan den 
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svåra debatten angående LDC-ländernas tillgång till tvångslicensering, till följd 

därav ses från ett nytt perspektiv.  

   I de följande avsnitten kommer inledningsvis TRIPS-avtalets förhållande till 

mänskliga rättigheter med utgångspunkt i ICESCR analyseras för att besvara 

frågan om reglerna stadgade i konventionen kan inverka på TRIPS-avtalet och 

därmed påverka en förändring av artikel 31(f) gällande exportbegränsningen för 

miljöanpassad teknologi. Vidare kommer en diskussion om hur en regelkonflikt 

mellan de två avtalen skulle tolkas av WTO eller en internationell domstol. Till 

stöd för analysen presenteras ett antal fall från nationella domstolar som berör 

mänskliga rättigheters inverkan på immaterialrätt. Avslutningsvis ska frågan 

angående om det finns en specifik rättighet till teknologiöverföring behandlas. 

4.2 Förhållandet mellan TRIPS och ICESCR 

TRIPS-avtalets utformning orsakade en upptrappning i debatten angående 

immaterialrätt och mänskliga rättigheter. Ett underorgan till FN:s kommission för 

mänskliga rättigheter (The Sub-Commission on the Promotion and Protection of 

Human Rights) låg år 2000 bakom resolutionen ”Intellectual Property Rights and 

Human Rights”, där TRIPS-avtalet starkt kritiserades för att stå i konflikt med 

mänskliga rättigheter. Anmärkningarna rörde bland annat TRIPS avtalets hinder 

för teknologiöverföring till mindre utvecklade länder.98  

   TRIPS-avtalet skulle medföra en lättnad för icke-Annex I länder genom att ta 

immaterialrätten till en multilateral arena, så att länderna kunde undvika till 

exempel USA:s hårda bilaterala krav på immaterialrättsliga standarder.99 Det 

bilaterala trycket från framförallt USA och EU tog däremot inte slut i och med 

TRIPS-avtalet eftersom de fortsättningsvis genom bilaterala och regionala 

förhandlingar har lyckats få mindre utvecklade länder att inte endast införa 
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strängare immaterialrättsligt skydd för produkter som frön, växter och läkemedel 

(som inom övriga internationella avtal har uteslutits från privat ägo på grund av 

moraliska, kulturella och folkhälsliga skäl), utan även att avtala bort den extra 

tidsfristen för implementering av TRIPS regelverket som länderna i fråga ges i 

TRIPS-avtalet.100 Dessa så kallade TRIPS-plus och TRIPS-extra bestämmelser 

som både utvidgar TRIPS-avtalets skyddsomfång samt begränsar de existerande 

flexibiliteterna, har därmed lett till ytterligare spänningar gentemot mänskliga 

rättigheter.101   

   WTO har trots kritiken inte infört människorättsliga normer i dess regelverk. 

Detta baseras på att WTO:s huvuduppgift är att liberalisera internationell handel 

och att det därför istället är upp till medlemsstaterna att ta i beaktan övriga 

intressen så som mänskliga rättigheter.102 Förslag har framförts om att inom WTO 

upprätta ett rådgivande organ bestående av bland annat icke-statliga organisationer 

för att bättre kunna ta hänsyn till mänskliga rättigheter.103 Detta har dock inte 

genomförts med motiveringen att WTO riskerar bli för politiskt samt att 

organisationens mandat inte innefattar mänskliga rättigheter och därmed bör de 

frågorna hanteras av andra mera kompetenta organisationer inom området.104  

   Även om TRIPS-avtalet inte uttryckligen nämner mänskliga rättigheter så 

överensstämmer de mål och principer som stadgas i preambeln samt artiklarna 7 

och 8 med vissa av målen i ICESCR.105 Doha-deklarationen och det efterföljande 

tillägget i TRIPS-avtalet visade även på att avtalet kan vara flexibelt för att hantera 

människorättsliga problem, även om det krävdes utbredd internationell kritik innan 

ändringar genomfördes. Faktum är att det blir allt svårare att driva en internationell 

                                                 

 
100 Helfer, Laurence R., Austin, Graeme W., Human Rights and Intellectual Property-Mapping the 

Global Interface, s. 40ff. 
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102 Benedek, Wofgang, De Feyter, Koen, Marrella, Fabrizio, Economic Globalisation and Human 

Rights, s. 151. 
103 Helfer, Austin, s. 54. 
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handelsorganisation endast begränsad till syftet att främja ekonomisk effektivitet 

och handelsliberalism, isolerat från övriga grundläggande värderingar. WTO kan 

inte undvika granskning och ansvar för till vilken grad deras regelverk följer 

människorättsliga normer. Eftersom TRIPS-avtalet har lett till negativa effekter för 

de minst utvecklade länderna och det råder en stor klyfta mellan WTO 

medlemmarnas resurser bör organisationen i större utsträckning ta förhållandet 

mellan handel och mänskliga rättigheter i beaktan.106 

4.2.1 ICESCR 

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheter (UDHR) antogs 1948 och 

innefattar både medborgerliga och politiska rättigheter samt ekonomiska, sociala 

och kulturella rättigheter.107 UDHR delades 1966 upp i två olika fördrag, 

Internationella konventionen om medborgerliga rättigheter och politiska 

rättigheter (ICCPR) och Internationella konventionen om ekonomiska, sociala och 

kulturella rättigheter (ICESCR). Fördragen är inte hierarkiska i förhållande till 

varandra och vid FN:s världskonferens om mänskliga rättigheter i Wien 1993 

antogs Vienna Declaration and Programme of Action, som stadgade att alla 

mänskliga rättigheter är universella, odelbara och beroende av varandra, samt att 

länder måste behandla mänskliga rättigheter globalt rättvist och jämlikt.108 

   ICESCR har hittills ratificerats av 169 länder, och ses som ett avgörande fördrag 

som länder bör ha erkänt för att visa en grad av mänskliga rättigheter.109 Fördraget 

kännetecknas av positiv rätt.110 I och med ratificering av ICESCR binder sig staten 

till att följa de krav som konventionen ställer upp både nationellt och 

internationellt. Fördrag bygger på antagandet att staterna kommer följa kraven och 

                                                 

 
106 Benedek, Wolfgang, De Feyter, Marrella, s. 151 ff. 
107 Universal Declaration on Human Rights. 
108 Vienna Declaration and Programme of Action, I.5. 
109 United Nations, Status of Treaties, International Covenant on Economic, Social and Cultural 
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därav är det upp till staterna själva till vilken grad dessa krav i slutändan 

uppfylls.111 

   Exempelvis kräver inte ICESCR att rätten till hälsa i artikel 12 omedelbart och 

fullständigt ska uppfyllas av staterna, utan istället förpliktas stater endast att vidta 

positiva åtgärder mot att rätten uppfylls. 112 Det kan däremot argumenteras att 

upprätthållandet av lagstiftning som på något sätt begränsar människors rätt till 

hälsa utgör en överträdelse av ICESCR. Som visat begränsar TRIPS-avtalets 

artikel 31(f) LDC-ländernas tillgång till miljöanpassad teknologi, som är 

avgörande för att skydda människors rätt till hälsa mot klimatförändringens 

negativa effekter. Baserat på detta resonemang kan artikel 31(f) anses stå i konflikt 

med artikel 12 i ICESCR. 

4.3 Regelkonflikt 

Det är inte helt klart hur en konflikt mellan TRIPS-avtalet och ICESCR skulle 

hanteras. Varken WTO:s regelverk eller människorättsliga normer väger tyngre än 

den andre, så länge de människorättsliga normerna inte är jus cogens, då har den 

regeln företräde.113 Mänskliga rättigheter som betraktas som jus cogens är 

exempelvis förbud mot folkmord, tortyr och slaveri. De mänskliga rättigheter som 

aktualiseras i förhållandet till immaterialrätten, så som rätten till hälsa, mat och 

vatten, är generella och besitter inte jus cogens status.114 Enligt den ovannämnda 

resolutionen som FN:s underorgan utfärdade som svar på TRIPS-avtalet har 

mänskliga rättigheter företräde framför internationella avtal.115 Resolutionen i 

fråga är dock endast en avsiktsförklaring och har ingen juridisk effekt.116  
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116 Hefner, s. 53ff. 
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   Vid en eventuell regelkonflikt hänvisar både WTO:s regelverk och internationell 

rätt till generella folkrättsliga tolkningsregler, d.v.s. tolkningsreglerna i 

Wienkonventionen.117 Trots gemensamma tolkningsregler är situationen 

komplicerad, speciellt vid oklarheter kring vilken domstol eller vilket organ som 

ska lösa tvisten eller om parterna till TRIPS-avtalet och ICESCR är olika.118 

Artikel 30 Wienkonventionen behandlar regelkonflikter mellan successiva fördrag 

som rör samma ämne. Därav är det avgörande om den immaterialrättsliga normen 

och människorättsliga normen kan anses behandla samma område. Enligt 

International Law Commission, FN:s folkrättskommission, kan fördragen anses 

beröra samma ämne när uppfyllandet av en skyldighet enligt det ena avtalet, 

påverkar uppfyllandet av skyldigheten i det andra.119  

   Det råder dock oenighet om huruvida immaterialrätt och mänskliga rättigheter 

kan anses reglera samma ämne.120121 Om utgångspunkten är att rättsområdena kan 

behandla samma ämne och artikel 30 därmed är tillämplig, och de berörda staterna 

även är parter i respektive traktat, så är det senare traktatets bestämmelser 

tillämpliga.122 I praktiken blir det TRIPS-avtalet som har företräde i dessa fall 

eftersom avtalet antogs 1994 och ICESCR 1966. Om en av staterna är part i båda 

traktaterna och en stat i endast en av traktaterna, avgör traktatet där respektive stat 

är part i det inbördes förhållandet. Däremot om artikel 30 inte är tillämplig, bör 

konflikten lösas med stöd i artikel 31 Wienkonventionen som beskrevs i avsnitt 

1.2. Artikeln lämnar stort tolkningsutrymme för det avgörande organet och 

utgången av regelkonflikten är därmed inte självklar. Vilket det beslutande organet 

är kan även ha en inverkan på slutresultatet. I en konflikt mellan TRIPS-avtalet 

och mänskliga rättigheter är det antagligen WTO:s tvistlösningsorgan som avgör 
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tvisten eftersom konflikten skulle innefatta WTO:s regelverk. Eftersom 

tvistlösningsorganet ska hitta en tolkning som både respekterar alla WTO 

medlemmars intressen samt upprätthåller regelverkets integritet, kommer 

avgörandet med stor sannolikhet vara mera gynnsamt i förmån för immaterialrätten 

än för mänskliga rättigheter.123 

   Följaktligen går det inte att förutse hur en internationell domstol eller WTO:s 

tvistlösningsorgan skulle tolka ett fall gällande en konflikt mellan 

exportbegränsningen i artikel 31(f) i TRIPS och människorättsliga regler stadgade 

ICESCR. Antalet rättsfall som tar i beaktan immaterialrättens inverkan på 

mänskliga rättigheter har däremot ökat bland de nationella domstolarna.124 I 

följande avsnitt kommer ett antal av dessa rättsfall diskuteras. 

4.3.1 Rättsfall 

Ett sätt för mänskliga rättigheter att påverka immaterialrättsliga regleringar är 

genom domstolsprocesser. Följande rättsfall visar hur mänskliga rättigheter i vissa 

fall kan ge de nationella domstolarna en grund för att begränsa immaterialrättsliga 

rättigheter. 

 

F. Hoffmann-La Roche Ltd. And Anr. v. Cipla Ltd 

Hoffmann-La Roche innehade ett patent på en cancermedicin som såldes under 

namnet ”Tarceva”. Patentet hade redan godkänts av både USA och EU när Indien 

godkände patentansökan 2007. Under samma tid meddelande medicintillverkaren 

Cipla Limited att de skulle lansera en generisk version av Tarceva, vilket ledde till 

att Hoffmann-La Roche anklagade Cipla för patentintrång. Cipla motsatte sig 

anklagelsen bl.a. med argumentet att eftersom Ciplas läkemedel var betydligt 

billigare än Hoffmann-La Roches, och tvisten handlade om ett livräddande 

läkemedel så måste det allmänna intresset tas i beaktan. I mars 2008 beslutade den 

högsta domstolen i Delhi att det inte var ett intrång med grunden att det skulle 

                                                 

 
123 Weiß, Thouvenin, s. 148 ff. 
124 Correa, Research Handbook on Human Rights and Intellectual Property, s. 213. 



40 

 

strida mot rätten till tillgång till livräddande läkemedel. Domstolen nämnde i 

domskälen att även om Indien är en part i TRIPS-avtalet och därmed 

implementerar de internationellt ställda kraven nationellt, så kan rätten inte undgå 

allmänhetens rätt till livräddande läkemedel, en rätt som skulle förbises om det 

generiska läkemedlet skulle ses som ett patentintrång.  

 

Novartis Pharma AG v. Monte Verde SA 

Ett ytterligare fall rörande cancerläkemedel ägde rum i Argentina efter att 

tillverkaren Novartis Pharma väckte talan baserat på att de ansåg att den 

argentinska lagstiftningen inte nådde upp till TRIPS-avtalets kravnivå angående 

skydd mot att test-data användes för tillverkning av generiska läkemedel. 

Domstolen ogillade talan och argumenterade att mindre utvecklade länder har rätt 

att tillverka liknande läkemedel med syftet att angripa folkhälsoproblem. Rätten 

betonade att WTO medlemmar är förpliktade att följa TRIPS-avtalet men är även 

skyldiga att respektera deras åtaganden beträffande mänskliga rättigheter. 

 

Ediciones de la Flor SA v. Fontanarrosa Franco s. Acción Mere Declarativa  

Fallet handlade om en avliden författares arvtagare som motsatte sig publicering 

av ett av författarens opublicerade verk. Den argentinska domstolen beslutade med 

utgång från Amerikanska konventionen om mänskliga rättigheter (ACHR) artikel 

21.1 och ICESCR artikel 15.1, att varje persons rätt att fritt ta del av kulturlivet 

vägde tyngre än arvtagarens vilja att inte publicera. 

 

Trots att två av rättsfallen ovan, och de flesta övriga tvister på området, berör 

läkemedelspatent och rätten till hälsa och liv så visar det sistnämnda argentinska 

fallet angående rätten till att fritt ta del av kulturlivet, att även övriga mänskliga 

rättigheter kan ha inverkan på immaterialrättsliga regleringar. Detta öppnar i sin 

tur upp möjligheten för att en annan rättighet i artikel 15(1)(b) i ICESCR, rätten 

att ta del av vetenskapliga framsteg och deras tillämpning, i framtiden kan komma 



41 

 

att påverka rättsfall rörande TRIPS-avtalet. Rättigheten kommer diskuteras 

närmare i avsnitt 4.3.  

4.4 Överföring av miljöanpassad teknologi en mänsklig rättighet? 

Utöver de ovannämnda mänskliga rättigheterna relevanta till klimatförändringen 

så stadgar ICESCR artikel 15(1)(b) en mänsklig rättighet till att ”ta del av 

vetenskapliga framsteg och deras tillämpning”. Rättigheten fastslår att alla ska ha 

möjlighet att ha nytta av alla vetenskapliga och teknologiska framgångar. Men 

eftersom dagens globala fördelning av resurser är ojämn krävs det som visat 

teknologiöverföring länder emellan för att uppfylla rättigheten internationell t.125  

   Rätten till att ta del av vetenskapliga framsteg och deras tillämpning stadgas i 

både i artikel 27 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna 

(UDHR) och i artikel 15(1)(b) i ICESCR. Trots att rättigheten fastslås i två centrala 

människorättsliga källor så har rätten till att ta del av vetenskapliga framsteg och 

deras tillämpning hittills varit en relativt outforskad mänsklig rättighet.126 Att 

rättighetens implementering försummats i förhållande till andra mänskliga 

rättigheter stadgade i ICESCR och UDHR kan bero på att betydelsen av rätten till 

att ta del av vetenskapliga framsteg inte utmärker sig jämfört med till exempel 

rätten till hälsa. 

   2009 hölls dock den första internationella expertdiskussionen angående 

rättigheten i Venedig och resulterade i ”Venice Statement on the Right to Enjoy 

the Benefits of Scientific Progress and its Applications”. Rapporten 

uppmärksammade rättighetens hittills försummade betydelse men betonade 

vetenskapens ökade relevans som en självständig mänsklig rättighet. Vidare 

poängterades att rätten till att ta del av vetenskapliga framsteg och deras 

tillämpning kan leda till spänningar i förhållande till immaterialrätten, och stater 
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tillråds att verka för att säkerställa att immaterialrättsliga lagar även tjänar 

mänskliga behov utöver ekonomisk framgång.127 Klimatförändringen pekades 

även ut som ett av de omtvistade områdena i förhållande till immaterialrätten och 

betonade behovet av en utvärdering av klimatförändringens inverkan på den 

mänskliga rättigheten. Genom utveckling av rätten till att ta del av vetenskapliga 

framsteg och deras tillämpning i en klimatkontext, kan denna specifika mänskliga 

rättighet eventuellt användas som grund för att stödja rättvis global tillgång till 

miljöanpassad teknologi.128 Och eftersom tvångslicensering är ett viktigt verktyg i 

den internationella fördelningsprocessen av teknologi, kan rätten till att ta del av 

vetenskapliga framsteg och deras tillämpning i det fallet även åberopas av LDC-

länderna som grund för att införa miljöanpassad teknologi som ett undantag i 

artikel 31(f) TRIPS. 

5 Avslutning 

Det kan konstateras att problemet kring tvångslicensering av miljöanpassad 

teknologi till LDC-länder verkar i dagsläget vara långt ifrån löst. Faktum är att 

klimatförändringens negativa följder redan drabbar världens mest utsatta områden, 

och konsekvenserna förväntas endast förvärras. LDC-ländernas försök till en 

lösning genom en deklaration angående TRIPS och klimatförändringen har som 

visat varken nått framgång inom WTO eller FN, och det människorättsliga 

tillvägagångssättet är fortfarande under utveckling och därmed tidskrävande, något 

som är en speciellt ofördelaktig faktor i kampen mot klimatförändringen eftersom 

den även innebär en kamp mot klockan.  

   Enligt min mening framstår det som att förespråkarna för stränga 

immaterialrättsliga regler lätt gör misstaget att generalisera länder med lägre 

utvecklingsnivå. Ett centralt argument mot att införa ett undantag för 
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miljöanpassad teknologi i artikel 31(f) TRIPS är som ovannämnt att de mindre 

utvecklade länderna gynnas av stränga patentregler eftersom reglerna ger 

incitament för utveckling vilket i sin tur leder till ökad investering i landet. Länder 

som Kina, Brasilien och Indien tas ofta upp som exempel på detta, och de är 

visserligen icke-Annex I länder, men dessa länders utvecklingsnivå är fortfarande 

betydligt högre än LDC-ländernas. I debatten kring tvångslicensering av 

miljöanpassad teknologi bör länder därför tydligt åtskiljas baserat på 

utvecklingsnivå. 

   Förändringar kan emellertid inte genomföras utan en existerande politisk vilja.  

Frågor rörande klimatförändringen och länders ansvar är i högsta grad aktuella, 

och åsikterna länderna emellan är minst sagt delade. Som ovannämnt är USA en 

stark försvarare av stränga immaterialrättsliga regler och har stått emot flera av 

ändringsförslagen gällande tvångslicensering av miljöanpassad teknologi.  Då 

landet därutöver leds av president Donald Trump, som valde att gå ur Parisavtalet 

och inte är känd för att prioritera klimatfrågor, ser det inte ut som om stormaktens 

ståndpunkt i frågan kommer ändras inom den närmsta framtiden. USA:s motstånd 

innebär även att möjligheterna till konkreta internationella överenskommelser 

gällande tvångslicensering av miljöanpassad teknologi försvåras betydligt.  

   President Trump har inte endast bromsat ändringar rörande klimatförändringen 

utan har även orsakat en intern kris inom WTO, som i skrivande stund fortfarande 

pågår. Trumpadministrationen har kritiserat WTO:s överprövningsorgan för att 

överträda sin befogenhet genom att utfärda allt för breda avgöranden som inkräktar 

på den nationella suveräniteten, och har i protest valt att blockera nomineringen av 

nya domare. Om inga nya domare utnämns innan december 2019 så kommer 

överprövningsorganet inte vara beslutsför, och kan därmed inte behandla fler 

fall.129 
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   Sammanfattningsvis är det framförallt politik som hindrar LDC-länderna från att 

få igenom en ändring av exportbegränsningen och öppna upp för möjligheten till 

tvångslicensering av miljöanpassad teknologi. Det bör dock påpekas att 

tvånglicensering inte är det enda verktyget för teknologiöverföring och i brist på 

tillgång till tvångslicenser måste LDC-länderna förlita sig på de övriga kanalerna 

som exempelvis parallellimport och patentpooler. 

Och trots att politiker hittills satt stopp för förslagen att införa ett undantag för 

överföring av miljöanpassad teknologi i artikel 31(f) i TRIPS-avtalet, så får 

betydelsen av det rådande, och ständigt växande, allmänintresset att bekämpa 

klimatförändringen inte glömmas bort. Doha-deklarationen om TRIPS och 

folkhälsa fick trots allt sin början genom civilsamhällets globala kampanjer. USA:s 

isolering från det internationella samarbetet gällande klimatförändringen kan även 

medföra positiva följder i form av ett tätare samarbete mellan resten av världen. 

Den 11:e november 2019 hålls FN:s tjugofemte klimatkonferens, och vad 

resultatet av det mötet blir återstår att se. Överföring av miljöanpassad teknologi 

till LDC-länder genom tvångslicensering står emellertid inte på agendan. 
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