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 در یاهانگ بکارگیری در خویش پیرامون محیط با بشر تعامل برآیند گیاهی داروهای هدف: و زمینه 

 کشور یک یفکر هایدارایی جمله از پیشینیان ماندگار میراث عنوان به که است هابیماری درمان
دلیل  سنتی به طب و دانش از حمایت جهت در حقوقی اقدام ضرورت به توجه با. گرددمی محسوب

و  ز طب سنتینسبت به حمایت ا ایتوجه فزایندههای اخیر در سالوقوع سوءاستفاده از این دانش، 

 ین استاگشته است. بحث اساسی در این موضوع  معطوفداروهای گیاهی براساس نظام ثبت اختراع 

وجه به تنظام ثبت اختراع با از طریق طب سنتی در  یاهیـگ داروهایه آیا امکان حمایت از ـک
  های مختص به آن وجود دارد؟ژگیـوی

متون و اسناد یق بوده و از این طر اسنادیو  ایکتابخانهروش با این پژوهش انجام  ها:روش و مواد

حلیل تروش ا بگردآوری و بررسی شده و  منابع خارجیو  مرتبط با موضوع پژوهش در نظام حقوقی ایران

 .ندمقایسه قرار گرفت و های متون مورد تحلیلداده ،محتوا

عات رمان و ابدادهای تشخیص و اختراع، مالحظه شد کشفیات، روشدر ارتباط با شروط ثبت  ها:یافته

اهی وهای گیه دارخالف اخالق، نظم عمومی و شرع قابل ثبت به عنوان اختراع نیستند. با توجه به اینک
. گرددیباشد، کشف محسوب نمدر طب سنتی مستلزم ایجاد یک محصول دارویی با خواص درمانی می

د ود، مورقدام شاها ممکن است بعد از ساخته شدن بدون اینکه برای ثبت آنها رغم اینکه این داروعلی

ا این رتباط باثر در ای موجب افشای اطالعات کافی و مؤاستفاده قرار گیرند، تا زمانی که چنین استفاده

خی از رغم ادعای برداروها نگردد، مشکلی برای جدید محسوب شدن نخواهد داشت. همچنین علی
ختیار در ا ن راجع به اینکه اطالعات مربوط به داروهای گیاهی به طور گسترده منتشر ونویسندگا

ا این رتباط بن در اتواهایی از مطالعات میدانی روشن شد که نمیعموم قرار گرفته است، با ارائه نمونه

ای هگروه ی وع بومهای موجود در جوامهای زیادی از رویهگویی کرد. در مقابل، مثالموضوع صرفاً کلی

مچنین، هشود. های پزشکی و دارویی محرمانه نگه داشته میمحلی ارائه گردید که براساس آن نوآوری
ت عادی در مهار زمانی که ایده استفاده از یک گیاه معین برای درمان بیماری مشخص برای دارنده

 .باشداری میطب سنتی و صنعت داروسازی بدیهی نباشد، آن داروی گیاهی دارای گام ابتک

 در اریدامانت صداقت، همچون اخالقی مالحظات گرفتن نظر در با نوشتار این مالحظات اخالقی:

 است. شده نگارش استناددهی و متون تحلیل
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 مقدمه. 1

 در داروهای گیاهی برآیند تعامل بشر با محیط پیرامون خویش

ها است که به عنوان بکارگیری گیاهان در درمان بیماری

شور های فکری یک کدگار پیشینیان از جمله داراییمیراث مان

کاربرد بسیار پرطب سنتی گردد. این داروها در محسوب می

 ی علوم و تجربیات نظری و عملیبه مجموعه سنتی طباست. 

ی هایشامل کلیه اقدامات بهداشتی، رویکردها، اطالعات و باور

، شود که به اشکال مختلف دارویی از جمله گیاهیمی هگفت

برای حفظ سالمتی و همچنین پیشگیری، تشخیص و درمان 

در چهارچوب آداب و این طب . (1) درونکار میها بهبیماری

بویژه مردمان جوامع بومی و محلی به صورت سنن یک ملت 

گفتاری یا نوشتاری از نسلی به نسل دیگر در یک منطقه 

یابند و قابلیت روزآمد شدن با حفظ جغرافیایی انتقال می

  .(2) باشندهای اساسی را دارا میمؤلفه

ی آگاهی اخیر، با آشکار شدن، اثبات و افزایش در دو دهه

ی، عموم از آثار جانبی و منفی استفاده از داروهای شیمیای

ه افتتوجه به داروهای سنتی در میان جوامع گوناگون افزایش ی

است. داروهای سنتی به جهت اتکا به مواد طبیعی همچون 

های تهیه برگ و گل و ریشه گیاهان و استفاده از روش

ر کردن در صنعتی همانند جوشاندن، خیساندن و یا پودغیر

میان عموم مردم به عنوان راهکارهای جایگزین یا مکمل 

. (3) ها شناخته شده استداروهای شیمیایی در درمان بیماری

را  وهاتحقیقات علمی متعدد و گوناگون نیز تأثیر مفید این دار

به . (4) کنندها تصدیق میدر پیشگیری و درمان بیماری

 موازات اقبال عمومی به طب سنتی، ارزش اقتصادی داروهای

ی ای پیدا کرده است. وجود منافع اقتصادسنتی اهمیت ویژه

ملیتی را بر آن های داروسازی چنددر طب سنتی شرکت

 تیاربا استفاده از این دانش که عمدتاً در اخداشته است تا 

جوامع بومی و محلی کشورهای در حال توسعه هستند نسبت 

 د.نسازی طب سنتی اقدام کنبه تولید داروهای جدید و تجاری

ها از اطالعات و منابع در بسیاری از موارد، استفاده این شرکت

 طب سنتی در کشورهای در حال توسعه بدون اجازه و بدون

. (5) تقسیم عادالنه و منصفانه منافع و سود حاصله بوده است

مجاز و بدون تقسیم عادالنه منافع ناشی از شیوع استفاده غیر

استفاده دانش و طب سنتی منجر به وضع اصطالح سرقت 

های فراوانی همانند گردیده است. نمونه «Biopiracy» زیستی

 و «bean Enola»لوبیا  انا ،«Hoodia»هودیا  گیاهان دارویی

ققان در وجود دارند که مح «rosy periwinkle»پریوش  گل

ها در حین کاوش میدانی یا با استفاده از مطالب این شرکت

ها و مجالت از دانش و طب سنتی در منتشره شده در کتاب

 اندهای تحقیق و توسعه جهت تولید دارو استفاده کردهپروژه

و گیاه زردچوبه « neem»نیم برخی از این داروها همانند . (6)

«turmeric »چنین . (7) به عنوان اختراع به ثبت رسیدند

وضعیتی مورد اعتراض کشورهای غنی از نظر دانش و طب 

ها و جوامع سنتی همانند چین، برزیل و هند و همچنین گروه

ش ـکلیدی در پیدایش این دان ه نقشـومی و محلی کـب

یرا این کشورها نه تنها از منافع اند، قرار گرفته است زداشته

اند، بلکه اقتصادی حاصل از استفاده از منابع خود سودی نبرده

دانش و طب سنتی در این کشورها که قرابت نزدیکی به 

های اجتماعی این کشورها دارد، بدون اجازه فرهنگ و ارزش

 مورد استفاده بیگانگان قرار گرفته است.

 ی در جهت حمایت از دانش وبا توجه به ضرورت اقدام حقوق

 هایی در جهتالمللی تالشبینداخلی و طب سنتی، در عرصه 

ر بی غیرمجاز و تثبیت مالکیت کشورها جلوگیری از استفاده

. منابع ژنتیکی و دانش سنتی بومی آنها صورت پذیرفته است

گذشته از اقداماتی که در سازمان جهانی تجارت در قالب 

ین ن جهانی مالکیت فکری در قالب تدوالزامات افشا و سازما

المللی حمایت از دانش سنتی تحت نظام خاص سند بین

ی فکری نیز همراه یک مالکیت پذیرد، حقوقحمایتی صورت می

 از گزینه است.

اصوالً زمانی که بحث از حمایت حقوق مالکیت فکری از 

های گردد، ثبت اختراع یکی از اولین گزینهنوآوری مطرح می

شود. ثبت اختراع یکی از ه به ذهن متبادر میـکاست 

خالقیت و از نظر اقتصادی با ترین اشکال حمایت از دیمیـق

. (8) ترین قالب حمایتی حقوق مالکیت فکری استارزش

ای از حقوق گواهینامه ثبت اختراع به دارنده آن مجموعه

تواند برای مدت بیست سال از کند که او میانحصای اعطا می

و  (9) زمان ثبت اختراع خود تحت اختیار و کنترل قرار دهد
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تأسیس نظام ثبت اختراع و اعطای حقوق انحصاری به 

 کند.مخترعین چند هدف را دنبال می

ه کند تا بثبت اختراع برای افراد جامعه انگیزه ایجاد می

نند کو ماحصل این خالقیت را افشا خالقیت بپردازند و نتیجه 

و  و با صرف زمان، هزینه و قوه ابداع و کار خود به تولید

ی در واقع، اعطا. (10) موضوع اختراع بپردازدسازی تجاری

و  های نوآورانهحقوق انحصاری به مخترع پاداشی برای تالش

 تیجهبه ازای در قبال افشای نهای او است و همچنین ماهزینه

داع باشد که در غیر این صورت یا انگیزه به اباین تالش می

 یافت یا مخترع تمایلی برای افشای آن نداشتکاهش می

به عالوه، مخترعین و حامیان مالی آنها در صورت وجود . (11)

رف این حقوق، انگیزه و رغبت بیشتری برای سرمایه گذاری، ص

از همین رو است که گفته  اهند داشت.زمان و هزینه خو

، شود در صورت عدم حمایت قوی و مؤثر از مالکیت فکریمی

درصد محصوالت دارویی  65مطابق آمارهای بانک جهانی 

با ایجاد  نظام حق اختراعیافتند. در حقیقت، توسعه نمی

ای گذاران، انگیزه الزم بربرداری برای سرمایهانحصار بهره

گذار و ه، زمینه بازگشت سرمایه به سرمایهفعالیت مبتکران

هم امکان ادامه تحقیق و توسعه از راه درآمد حاصله را فرا

 .(12) کندمی

نسبت به حمایت از طب  ایهای اخیر توجه فزایندهدر سال

 معطوفسنتی و داروهای گیاهی براساس نظام ثبت اختراع 

گشته است. بحث اساسی در این موضوع این است که آیا 

امکان حمایت حقوقی نظام ثبت اختراع از طب سنتی با توجه 

دارد؟ پاسخ به این سوال از های مختص به آن وجود به ویژگی

دو جنبه حائز اهمیت است. در حالی که نظام حقوقی مالکیت 

دارد که یکی از  (Individualism« )گراییفرد»فکری ریشه در 

در فرهنگ ، (13) هارچوب حقوقی غربی استچنمودهای 

گرایی بروز کمتری دارد و های محلی فردجوامع بومی و گروه

این به . (14) هستند( Collectivism« )گراییجمع»متصف به 

ست که حقوق انحصاری ناشی از ثبت اختراع ممکن ا آن معنا

گذاری نتیجه است با فرهنگ این جوامع در به اشتراک

در جوامعی که  ،خالقیت و نوآوری در تعارض باشد. در واقع

داری و غلبه توجیهات یهفرهنگ آن با مفاهیمی مانند سرما

حمایت از نوآوری عجین نشده است،  تاقتصادی و تجاری جه

ی و منفعت طلبی فردی که از صحبت از حقوق انحصار

های تواند با ارزشمی ،های حقوق مالکیت فکری استویژگی

 اجتماعی و فرهنگی آن نامأنوس باشد.

مشابه این بحث در گفتمان میان حمایت از حقوق مالکیت 

ز فکری و تعارضات حقوق بشری آن به ویژه در مورد حمایت ا

 حثیابداعات دارویی نیز وجود دارد. در این گفتمان، چنین ب

ق مطرح شده است که حمایت از ابداعات دارویی از طریق حقو

مالکیت فکری ممکن است که با ایجاد قدرت انحصاری 

 د وباشتأثیرات منفی بر قیمت دارو و دسترسی بیماران داشته 

ر برود که به عامل تقدم حق مالکیت از این جهت بیم آن می

حق حیات و نیز نقض حق بر سالمت تبدیل گردد. از این 

جهت، برخی از طرفداران حقوق بشر مخالف حمایت از 

 ق مالکیت فکری هستند. این بحثابداعات دارویی توسط حقو

 ظام ثبت اختراع بارزترـیی در نطاـصوص حمایت اعـخدر

ن گردد زیرا با توجه محدوده حقوق ناشی از ثبت در اییـم

 ایرنظام، میزان انحصار به وجود آمده به مراتب بیشتر از س

 باشد. مطلب دیگر در بحثهای حقوق مالکیت فکری میقالب

حمایت از گیاهی طب سنتی از طریق نظام ثبت اختراع این 

ر ده مقرر شد است که آیا ابداعات مربوط به این داروها شرایط

 ظامنقوانین را برای ثبت دارند؟ شرایط ماهوی تعیین شده در 

رد ثبت اختراع شامل جدید بودن، داشتن گام ابتکاری و کارب

 االصول با ظرافت وصنعتی هستند و احراز این شرایط علی

پذیرد. در مورد حمایت نظام ثبت های صورت میگیریسخت

یا آمطرح شده است. مثالً  اختراع از طب سنتی سؤاالت زیادی

ز ااً ربوط به داروهای گیاهی عمدتاینکه بسیاری از اطالعات م

شوند، با ترکیب اجزاء گیاهان موجود در طبیعت ایجاد می

شرط کاربرد صنعتی و سایر شروط مرتبط با آن همخوانی 

 دارد؟

پاسخ به سواالت فوق ارتباط نزدیکی به سوال اصلی این مقاله 

در این مقاله بررسی خواهد شد که نظام ثبت  خواهد داشت.

ترین نمود از حقوق مالکیت فکری تا اختراع به عنوان برجسته

تواند برای داروهای گیاهی در طب چه اندازه و چگونه می

سنتی حمایت ایجاد کند. به عبارت دیگر، آیا نظام ثبت اختراع 
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و از  تواند گزینه مناسبی برای حمایت از موضوع بحث باشدمی

سوءاستفاده از آن جلوگیری کند و به صاحبان طب سنتی 

برداری بدهد. بنابراین، در کنترل استفاده از آن را برای بهره

این مقاله تالش خواهیم کرد تا نقاط قوت و ضعف نظام ثبت 

اختراع را در حمایت از داروهای گیاهی مورد تجزیه و تحلیل 

های ه این مقاله، موقعیتقرار دهیم. برای این منظور، در ادام

مختلفی که از طریق آن مبتکران در عرصه طب سنتی خواهند 

توانست نسبت به ثبت ابداع دارویی خود در قالب حق اختراع 

اقدام نمایند، مورد شناسایی و ارزیابی قرار خواهد گرفت. 

سپس، به بررسی قابلیت ثبت داروهای گیاهی در طب سنتی 

ازیم. برای این منظور، شرایط ثبت پردبه عنوان اختراع می

اختراع با خصوصیات عمومی داروهای گیاهی مورد مقایسه و 

های تحلیل قرار خواهد گرفت. در این قسمت، با توجه به یافته

مطالعات میدانی و اطالعات عملی خواهیم دید که در منابع 

ی ـب سنتـی و طـای گیاهـباط با داروهـود در ارتـوجـم

ها وجود وانی شده است. بر این اساس، خالءی فراهاگوییلیـک

شناسایی و با ارائه پیشنهاداتی احتمال حمایت از این داروها از 

 طریق نظام ثبت اختراع مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

 اخالقی مالحظات. 2

همچون  اخالقی مالحظات گرفتن نظر در با نوشتار این

ا ب همچنین تناددهیاس و متون تحلیل در داریامانت صداقت،

 است. شده نگارش فکری مالکیت به مربوط حقوق رعایت

 

 هاروش و مواد .3

بوده و از این  اسنادیو  ایکتابخانهروش با این پژوهش انجام 

متون و اسناد مرتبط با موضوع پژوهش در نظام حقوقی طریق 

روش گردآوری و بررسی شده و با  المللیمنابع بینو  ایران

مقایسه قرار  و های متون مورد تحلیلداده ،تواتحلیل مح

 به صورت عمدتاً که منابع به رجوع به این ترتیب، با .ندگرفت

و تحلیل آنها  مطالعه طریق از موجود هستند، مقاالت و کتاب

شود. جهت گردآوری می داده پاسخ تحقیق سواالت به

 اطالعات، با توجه به دسترسی نگارنده به منابع الکترونیکی

متنوع، در موضوعات مرتبط با اطالعات راجع به طب سنتی و 

های بومی از داروهای گیاهی در منابع انگلیسی، استفاده

 Elsevierهای مقاالت مرتبط غالبًا از طریق پایگاه

(ScienceDirect), Springer, ProQuest  استخراج و مورد

ق ریـی نیز از طـرار گرفتند. مقاالت حقوقـبرداری قبهره

 ,Journals Oxford, Cambridge Journals, Wileyهای پایگاه

HeinOnline, Sage  .تحصیل و مورد مطالعه قرار گرفتند

ی هاها عمدتاً از طریق پایگاهمرجع استخراج آراء دادگاه

Westlaw و  BAILII بوده است. منابع فارسی عمدتاً یا از

های ق پایگاهطریق مراجعه به پایگاه مجله مربوطه یا از طری

 مجالت پایگاه ،(ایرانمگ) کشور نشریات اطالعات بانک

دانشگاهی دریافت  جهاد علمی اطالعات مرکز و نور تخصصی

 اند.شده

 

 هایافته .4

تواند به عنوان یکی از سازوکارهای نظام ثبت اختراع می

ا د بحمایت از داروهای گیاهی مدنظر قرار گیرد و صرفاً نبای

ی های کلی، این نظام را از دایرهگیرییجهاستناد به نت

 های موجود برای حمایت از این داروها خارج نمود. درگزینه

هایی از رغم اینکه در این پژوهش مثالعین حال، علی

ه براساس آن کدر جوامع بومی ارائه گردید های موجود رویه

د شوند، بایهای دارویی محرمانه نگاه داشته و افشا نمینوآوری

ا باذعان کرد که بخش قابل توجهی از دانش سنتی در ارتباط 

د داروهای گیاهی افشا شده است و از این جهت به دلیل جدی

 سیرنبودن امکان حمایت از آنها از طریق نظام ثبت اختراع م

ی حمایت نظام ثبت اختراع نیست. به همین دلیل، دایره

الشمول برای وکار جامعتواند یک سازباشد و نمیمحدود می

 حمایت از داروهای گیاهی در طب سنتی محسوب گردد.

 

 بحث .5

 اشخاص قابل حمایت. 1-5

د و او فردی گیرحقوق ناشی از اختراع از مخترع سرچشمه می

نتیجه تالش فکری و ابتکار خود ساخته است که اختراع را در

اول  یدرجه بایستی دراست. از این رو، گواهی ثبت اختراع می

مخترع اعطا گردد. در حقیقت، زنجیره مالکیت گواهینامه به 
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گردد و هرگونه تغییری در این ثبت اختراع از مخترع آغاز می

بایستی با حکم قانون یا قراردادی باشد که مخترع با باره می

اشخاص دیگر جهت انتقال حقوق و مزایای ناشی از ثبت 

وهای گیاهی اختراع منعقد کرده است. بنابراین، در مورد دار

های منحصر به فردی شخصی که داروهای گیاهی با ویژگی

تولید کرده است، استحقاق دریافت گواهی ثبت اختراع را دارد. 

های صنعتی و عالئم قانون ثبت اختراعات، طرح 5در ماده 

تجاری ذکر شده است که حقوق اختراع ثبت شده منحصراً به 

 .(15) مخترع تعلق دارد

بر این اساس، برای ثبت ابداعات راجع به داروهای گیاهی 

بایستی قابل شناسایی باشد. این مسئله بدان جهت مخترع می

واه غیر آن، ـی، خواه مخترع و خاست که اگرچه هر شخص

خترع ـرای اختراع تقاضای ثبت نمایند، نام مـتوانند بیـم

ین حال، ـدر ع. (9) رددـر گـنامه ذکبایستی در تقاضایـم

بایستی میان مالکیت اختراع و مخترع تمایز قائل شد. یـم

منظور از مخترع شناسایی کسی است که در حقیقت موضوع 

مورد ادعا در تقاضانامه را ساخته است. در حالی که منظور از 

مالک اختراع شخصی است که عنوان مالکیت قانونی نسبت به 

بر . (16) باشدع را دارا میموضوع ثبت شده در گواهینامه اخترا

این اساس، صرف نظر از مواردی که متقاضی ثبت مخترع 

باشد، ممکن است اشخاصی دیگری به عنوان مالک اختراع یـم

تواند دالیل متعددی داشته باشد. شناخته شوند. این مسئله می

کند و ورثه او به عنوان گاه مخترع قبل از ثبت اختراع فوت می

نماید. همچنین، م میقائم مقام قانونی برای ثبت اختراع اقدا

سازی ممکن است در برخی از موارد مخترع قادر به تجاری

موضوع ثبت اختراع نباشد و در قبال دریافت مبلغ یا امتیازی 

حق مالکیت بر دارو را به اشخاص حقیقی یا حقوقی انتقال 

تواند این باشد که اگر اختراع دلیل دیگری می. (17) دهد

ناشی از استخدام یا قرارداد باشد، حقوق مادی آن متعلق به 

در . (9) کارفرما خواهد بود، مگر آن شرط خالف آن شده باشد

تواند شخصی این موارد، متقاضی ثبت اختراع یا مالک آن می

بایستی مستندات خود را غیر از مخترع باشد. اما، متقاضی می

حاکی از نام و نشانی مخترع و مدارک حاوی انتقال قانونی 

مالکیت بر اختراع از جانب مخترع به خود به مرجع صالح 

فردی غیر از تقدیم نماید. به این ترتیب، در صورتی که 

نماید، حقوق صاحبان ابداعات دارویی اقدام به ثبت اختراع می

گیرد و نام آنان به صاحبان آن مورد سوءاستفاده قرار نمی

 گردد.عنوان مخترع در گواهینامه ثبت اختراع درج می

 نکته مهم دیگر در ذیل عنوان اشخاص قابل حمایت این است

چند نفر ساخته شده  که یک اختراع ممکن است توسط دو یا

قانون ثبت  5باشد. در این صورت، مطابق با بند ب ماده 

های صنعتی و عالئم تجاری حقوق ناشی از اختراعات، طرح

ن در چنی. (9) اختراع شرکا به این افراد تعلق خواهد گرفت

مواردی، اگر میان مخترعان مشترک قراردادی وجود داشته 

باشد که میزان سهم هر یک مشخص شده است، طبق توافق 

در غیر این صورت، همه آنان به نحو . (16) گرددعمل می

ط متساوی حق درخواست ثبت اختراع و تقدیم تقاضانامه مربو

ادر صنان باشند و گواهینامه ثبت به نام همه آبه آن را دارا می

ز ادر نتیجه، هر یک . (16) شودو ملک مشاع آنان محسوب می

ن آورد از ـرحسب مـالً بـا مستقتوانند مشترکاً ییـآنان م

سبت ان نگذار در ایربرداری نمایند. اما مطالبی که قانونهرهـب

ن آبه آن ساکت است و در کتب و مقاالت فارسی نیز بحثی از 

خورد این است که اگر چند فرد در ساختن شم نمیبه چ

ع خترتوان اطالق مابداعی مشارکت نمایند آیا به همه آنها می

ت کرد؟ در حقوق انگلستان این مطلب به خوبی تبیین شده اس

ن آگیاهی در طب سنتی به بررسی که ذیالً در سیاق ابداعات 

 پردازیم.می

 

د نفر در تعیین مخترع در فرض مشارکت چن .1-1-5

 اختراع

دارد صرفاً افرادی که در قانون ثبت اختراع انگلیس مقرر می

خترع محسوب ـاند، مگام ابتکاری اختراع مشارکت داشته

وجود در تقاضانامه ثبت اختراع ـشوند زیرا ادعاهایی میـم

قابل ثبت باشد و این احتمال وجود تواند شامل اجزای غیریـم

 .انده در اختراع مشارکت داشتهدارد که برخی از افرادی ک

برای این منظور، . (18) شان مربوط به آن اجزا باشدفعالیت

الزم است تا ابتدا، گام ابتکاری هر ادعا در اختراع مورد نظر 

مشخص گردد و بر این اساس معین شود که چه کسی در آن 
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 Staeng’sدر پرونده . (19) گام ابتکاری مشارکت داشته است

Patents ادگاه مقرر کرد که وقتی یک شخص ایده اصلی د

ختراع برای آن راهکار دهد و یا مشکلی که ااختراع را ارائه می

کند، آن فرد سازنده اصلی اختراع دهد، شناسایی میارائه می

در . (20) است و در گام ابتکاری اختراع مباشرت داشته است

ارتباط با داروهای گیاهی ایده درمان یک بیماری معین با 

ترکیب مشخص از گیاهان ممکن است گام ابتکاری آن دارو 

محسوب گردد. این مسئله در مواردی که بتوان تأثیر شفابخش 

های خاص از جمله تغییر دوز دارویی را با استفاده از روش

 افزایش داد، صادق است.

ی با ـکن است حتـراع ممـری اختاکـمشارکت در گام ابت

پردازی و بدون انجام اقدام عملی توسط شخص صاحب دهـای

پرداز اطالعات کافی برای اینکه ایده محقق شود زیرا ایده

اش عملیاتی گردد، ارائه داده است و امکان ساختن دهـای

اختراع بدون وجود این ایده وجود ندارد. مثالً اگر شخصی ایده 

ک گیاه به ترکیب دارویی گیاهی برای درمان اضافه کردن ی

دندان درد بدهد و این مسئله منجر به افزایش قابل توجه تأثیر 

تواند ابتکاری تلقی آن ترکیب دارویی گردد، مشارکت او می

در مقابل، برخی از اقدامات، ابتکاری محسوب . (21) گردد

« اطالعات کلی عمومی»گردد. برای مثال، گردآوری نمی

(Common General Knowledge یا )«ضروریجزئیات غیر »

(Essentially Unnecessary Detailنمی ) تواند مشارکت

از این رو، افرادی که اطالعات . (22) ابتکاری محسوب گردد

دهند و مشارکت آنها کلی در ارتباط با گیاهان دارویی ارائه می

 Trivial« )اقدامات بی اهمیت و جزیی»در مقابل ایده اصلی 

Additionشود، نقش ابتکاری در ارتباط با اختراع ( قلمداد می

همچنین، فراهم آوردن مواد اولیه و ضروری . (21) اندنداشته

برای ساختن ابداع دارویی از جمله اقداماتی است که ابتکار 

گردد. مثالً اگر فردی از طریق کشت گیاه و یا یافتن تلقی نمی

یک گیاه کمیاب در تولید دارو مشارکت داشته باشند، این 

 اقدام او کمکی به گام ابتکاری ابداع نیست.

شود این است که در صورتی که اینجا مطرح می سوالی که در

های محلی پیرامون داروهای گیاهی دانش جوامع بومی و گروه

های داروسای در در محصوالت دارویی که توسط شرکت

شود، مورد استفاده قرار گیرد، آیا چنین البراتور ساخته می

گردد بداعات داروهای ابتکاری محسوب میمشارکتی در مورد ا

فراد بومی نیز مخترع به حساب آیند؟ مطابق با آنچه که تا ا

خصوص اینکه گیری درتاکنون ذکر گردید، جهت تصمیم

مشارکت مردمان بومی در تولید داروهای جدید ابتکاری است 

های داروسازی بایست بررسی کرد که آیا شرکتیا خیر می

 توانند بدون استفاده از دانش بومی، داروهای جدید را کهمی

واجد شرایط ثبت اختراع هستند، تولید کنند؟ در صورتی که 

ها قادر به ساخت چنین داوهای بدون استفاده از این شرکت

ابتکاری محسوب  بومی دانش بومی نباشد مشارکت مردمان

گردد. در اینجا، اگرچه صاحبان دانش پیرامون طب سنتی می

د، آنها ممکن است تنها مالک داروهای جدید تولید شده نباشن

توانند به عنوان یکی از مخترعین از حقوق و مزایای ثبت می

 مند گردند.اختراع بهره

مشارکت یکی از قبایل کوچک آمازون در برزیل برای ساخت 

ای از تواند نمونهداروهای گیاهی با خاصیت ضد انعقاد خون می

این قبیله برای مدت طوالنی از عصاره . (23) گام ابتکاری باشد

( برای Tiki uba« )تیکی یوبا»استخراج شده از برگ درخت 

بعد از اینکه  .(24) کردندخواص ضد انعقاد خون استفاده می

 National« )جغرافیای ملی»این استفاده در مجله 

Geographic منتشر گردید، توجه محققین در شرکت بزرگ )

ژوهش و ـرای انجام پـ( بMerck« )رکـم»داروسازی 

گونه گیاهی جهت بررسی هایی بر روی برگ اینایشـآزم

. (25) خواص درمانی این گیاه و علل آن جلب گردید

 Active Agent« )عامل فعال»پژوهشگران با شناسایی 

Ingredient)  پتید»این گیاه و ایزوله کردن( »peptideآن ک ) ه

محصولی را توییر کردند  ،(26) عملکرد ضد انعقاد خون داشت

 که در عرصه پزشکی به ویژه جراحی قلب مفید بوده است

سپس این شرکت داروسازی این محصول را به عنوان . (27)

اختراع ثبت و تجاری نمود. در این مثال، اگر چه مردمان بومی 

شناختند در محصول جدید با شکلی متمایز از آنچه که آنها می

مشارکتی نداشتند، اما ایده استفاده دارویی از برگ درخت 

ان تیکی یوبا توسط آنان کشف گردید. در واقع پژوهشگر

توانستند محصول دارویی را بدون اطالع از شرکت مرک نمی
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دانش بومی تولید کنند. در نتیجه در اینجا مشارکت مردمان 

 این قبیله در محصول تولید شده ابتکاری بوده است. 

ای از دانش بومی راجع به تر شدن بحث نمونهجهت روشن

شده گردد که نسبت به داروی تولیدطب سنتی ارائه می

 آید. برای سالیان متمادی، مردمانبتکاری به حساب نمیا

( را Catharanthus roseusپریوش ) بومی ماداگاسکار گیاه گل

نشگاه دانشمندان دا. (28) کنندبرای درمان دیابت استفاده می

، ارددآنتاریو غربی با توجه به اینکه این گیاه خواص درمانی 

اص آزمایش و تحقیقات فراوانی بر روی آن انجام دادند و خو

و داین دانشمندان . (29) سرطانی از این گیاه کشف کردندضد

« نوینکریستی»های سرطان به نام( ضدAlkaloid« )آلکالوئید»

(Vincristine« )وینبالستین »(Vinblastine تولید کردند و )

 ( ازEli Lilly« )الی لیلی»سپس محققان در شرکت داروسازی 

 این گیاه داروهایی تولید کردند که منافع حاصل از فروش

در . (30) گشتمیلیون دالر بالغ می 100ساالنه این داروها به 

ن این مثال، این صحیح است که استفاده مردمان بومی از ای

 های تحقیق وگیاه، توجه دانشمندان را برای انجام پروژه

این  از توسعه پیرامون این دارو را جلب کرد. اما استفاده بومی

ه ی کگیاه برای درمان دیابت و نه سرطان بوده است. از آنجای

ر ـرمان سرطان، در اثبرای د ن گیاهـایده استفاده از ای

ازی های علمی در البراتوارهای دانشگاه و شرکت داروسپژوهش

 مردمان بومی درهای رسد مشارکتکشف گردید، به نظر نمی

 سرطان ابتکاری قلمداد گردد.تولید داروهای ضد

 

 مواردی که مخترع قابل شناسایی نیست .2-1-5

هستند  زمانی که مخترع یا مخترعین داروهای گیاهی مشخص

توانند ضمن اینکه نام آنها در تقاضانامه ثبت اختراع آنها می

برداری از حقوق و درج گردد، با ثبت ابداع خود نسبت به بهره

شود که منافع ناشی از آن اقدام نماید. اما این سوال مطرح می

در صورتی که مخترعین داروهای گیاهی در طب سنتی قابل 

وضعیتی در ارتباط با ثبت شناسایی و مشخص نباشند، چه 

این داروها متصور خواهد بود؟ دلیل مطرح شدن این حالت در 

این مبحث این است که به گواه بسیاری از محققان در عرصه 

دانش و طب سنتی، داروهای گیاهی و دانش مرتبط با آن 

 .(31) آیندمعموالً در طی مدت زمان طوالنی به دست می

 بومی وشود تا جوامع در واقع، مدت زمان طوالنی سپری می

یط های محلی بتوانند با شناسایی گیاهان موجود در محگروه

 زندگی خود خواص دارویی آنها را کشف و از آنها استفاده

این دانش اغلب به صورت شفاهی از . (32) درمانی نمایند

ه در کنار خصلت ب. (33) گرددنسلی به نسل دیگر منتقل می

، ولیداری تجارت و اطالعات در این جوامع، فرایند تگذاشتراک

ین شود که در اتوسعه، نگهداری و انتقال این دانش باعث می

 .(34) فرایند مخترعین کمتر قابل شناسایی باشند

همانطور که در این بحث ذکر گردید، حقوق ناشی از ثبت 

باشند. و هرگونه تغییر در اختراع اساساً متعلق به مخترع می

مبنای قانون یا توافق قراردادی که بایستی براین قاعده می

سازد، باشد. بر این اساس، مخترع آن را با دیگران منعقد می

در آن قابل  هایی که مخترعمشکل در ارتباط با موقعیت

شناسایی نیست این است که مخترع، جانشینان یا قائم مقامان 

قانون وی معین نیستند تا بتوان حقوق ثبت اختراع را به آن 

ها اعطا کرد. با در نظر گرفتن اینکه مردمان بومی با سال

ممارست و تالش، دانش خود را در زمینه طب سنتی و گیاهان 

اساس نده هم نظر با ادک و هیوز برنگاراند، دارویی توسعه داده

تئوری کار جان الک معتقد است که بهترین رویکرد در چنین 

مواردی حفظ حقوق مرتبط با این دانش در جوامع بومی و 

این . (35) باشدهای محلی که خواستگاه آن است، میگروه

اساس این واقعیت بنیان گذارده شده است که یک استدالل بر

گروه که با هم برای رسیدن یک هدف مشترک تعامل و 

ها جوامع دارند به کنند هویتی متمایز از گروههمکاری می

برداری حقوق استحقاق برخورداری و بهرهصورتی که این گروه 

ن ترتیب، منافع به ای. (36) باشندناشی از این هدف را دارا می

مشخص نسبت به فردی مخترعین غیرقابل شناسایی یا غیر

گیرد. در غیر این صورت، افرادی منافع جمع در فرع قرار می

برداری غیر از اعضای گروه ممکن است از این دانش بهره

نمایند. در این راستا، مقدمه اعالمیه سازمان ملل متحد 

مردمان بومی »دارد: میپیرامون حقوق مردمان بومی مقرر 

اخته نش بدون هیچ تبعیضی حق دارا شدن تمامی حقوق بشر
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المللی را دارند و آنها مالک حقوق جمعی شده در معاهدات بین

ناپذیر از رفاه و توسعه باشد که به عنوان بخش جداییخود می

کند این اعالمیه مقرر می 26ماده  2همچنین بند  .«آنها است

حق دارا بودن، استفاده، توسعه و کتنرل  که مردمان بومی

 ضایعی را که بطور سنتی در اختیار آنها بوده است، دارند.

توان د این است که چگونه میشوسوالی که در اینجا مطرح می

از طریق سازکارهای حقوقی موجود حقوق جمعی جوامع بومی 

های محلی را برای آنان حفظ نمود؟ در پاسخ به این و گروه

رسد که رویکرد مناسب استفاده از مفهوم به نظر می پرسش

شخصیت حقوقی باشد. در واقع در این رویکرد، به جوامع 

شود تا از این بومی وضعیت یک شخصیت حقوقی اعطا می

طریق آنها قادر باشند نسبت به دریافت و اجرای حقوق ناشی 

این کار توسط . (37) از ثبت مالکیت فکری اقدام نمایند

شوراهای محلی که صاحبان دانش در آن محل ساکن هستند 

باشند. به پذیر میدولتی امکان و نیز مقامات صاحب صالحیت

این ترتیب، حقوق مخترع ناشناس به گروه منتسب به او 

شود تا آن گروه بتواند نسبت به مدیریت و کنترل منتقل می

برداری اقدام نمایند. برای منابع و تقسیم منافع ناشی از بهره

این منظور، در مواردی که این جوامع سازکارهای الزم همانند 

گیری داشته باشند، این هر نهاد مشابهی برای تصمیم شورا یا

توانند نسبت به درخواست ثبت اختراع اقدام نمایند. نهادها می

اعضای یک  Foster v Mountfordبه عنوان مثال، در پرونده 

گروه بومی یک انسان شناس را که کتابی مشتمل بر این گروه 

فرهنگی آن  بومی درباره طب سنتی و سایر مسائل اجتماعی و

گروه چاپ و منتشر کرده بود، توسط نمایندگانش مورد تعقیب 

 Sami« )سامی»همچنین مردمان بومی . (38) قرار دادند

People در فنالند، نروژ و سوئد دارای یک شورا هستند که )

این شورا به عنوان یک شخصیت حقوقی شناخته شده توسط 

این کشورها از طرف آنها نسبت به پیگیری حقوق آنها اقدام 

 .(39) کنندمی

در پایان این بحث، ارائه توضیحاتی پیرامون وضعیت حقوقی 

ابداعات دارویی واحدی که بصورت مستقل توسط چند شخص 

ساخته شده باشند، مفید خواهد بود. توضیح آنکه ممکن است 

خصوص خواص درمانی ابهی را درد نفر یا گروه دانش مشچن

یکی از دالیل این مسئله . (40) گیاه یا گیاهانی داشته باشند

یاهان است که موجب این احتمال اشتراک محل رویش گ

ف اص مختلف تاثیرات دارویی آن را کشگردد که اشخیـم

. (41) نمایند و این تالش نزد افراد مختلف وجود داشته باشد

( Rauvolfia Serpentina« )سرپنتینا راولفیا»برای مثال، گیاه 

شود و در مناطق مختلف جنوب و جنوب شرق آسیا یافت می

مردمان بومی واقع در کشورها مختلف این منطقه از جمله 

تایلند، ویتنام و مالزی از آن برای مقاصد دارویی میانمار، 

در چنین مواردی، در قوانین بسیاری از . (42) کنداستفاده می

« اولین نفر در تسلیم تقاضانامه ثبت اختراع»کشورها از قاعده 

(First to fileاستفاده می ) کنند. بر این اساس، اگر چند گروه

سرپنتیا برای درمان  خاصیت منحصر به فردی از راولفیا

نند، هر نفر یا گروه که زودتر نسبت به بیماری معینی کشف ک

تقدیم تقاضانامه ثبت اختراع خود اقدام نمایند، مستحق ثبت 

 .(9) اختراع خود در صورت اثبات سایر شرایط ثبت هستند

 

 . شرایط ثبت داروهای گیاهی به عنوان اختراع2-5

ی عنوان اختراع، داروهای گیاه برای داشتن قابلیت ثبت به

 ه دربایستی چهار شرط ماهوی را دارا باشند. این شرایط کمی

ابه المللی و داخلی از جمله ایران مشقوانین و مقررات بین

دید ج( 2( موضوع قابل اختراع؛ )1یکدیگر هستند عبارتند از: )

نعتی. ( داشتن کاربرد ص4( دارا بودن گام ابتکاری؛ )3بودن؛ )

یت در کنار این شروط، افشای اختراع با کیفیات مشخص و رعا

 رفتهگبایستی در نظر تشریفات راجع به تقاضانامه ثبت نیز می

ی شود. در صورتی که در یک گیاه دارویی که برای آن تقاضا

این  الذکر باشد،قد شرایط فوقثبت اختراع تسلیم شده است، فا

ی ررسبابداع قابل حمایت نخواهد بود. در ادامه این مبحث، به 

 پردازیم.این شرایط می

 

 قابل ثبت موضوع. 1-2-5

باید در نظر داشت هر ابداع و خالقیتی قابل ثبت به عنوان 

اختراع نیست. موضوع تقاضا، ثبت اختراع الزاماً یک اختراع 

قانون ثبت اختراعات،  4ه، بند الف ماده است. در این رابط

های علمی را تجاری کشفیات و نظریه عالئم صنعتی، هایطرح
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کند. همچنین، از دایره اختراعات قابل ثبت مستثنی می

ر ـهای انجام کار تجاری و سایها و قواعد یا روشرحـط

های های تشخیص و معالجه بیماریهای ذهنی، روشفعالیت

دهنده ژنتیکی تشکیل ژنتیک و اجزاء ان، منابعانسان یا حیو

برداری از آنها خالف موازین آنها و همچنین اختراعاتی که بهره

 شرعی، نظم عمومی و اخالق حسنه باشد، قابل ثبت نیستند.

را اند زیکشفیات از محدوده اختراعات قابل ثبت استثنا شده

ی روهابا داشود. در ارتباط اصوالً به آنها اختراع اطالق نمی

ک توان اظهار داشت که آنها صرفاً یگیاهی در طب سنتی می

ن بردکشف نیستند. در واقع، مبدعین داروهای گیاهی با به کار

دانش خود در مورد خواص درمانی گیاهان، یک محصول مفید 

م مستلز اند. چنین کشفی ممکن است)یعنی دارو( تولید کرده

ا ـراوان در ارتباط بطاهای فـون و خـرف خالقیت، آزمـص

 یاهیهای تهیه و دوز دارویی باشد. در نتیجه، داروهای گروش

 آنها ولیدتواند موضوع ثبت اختراع باشد زیرا تهیه و تبالقوه می

 اینیازمند دخالت انسان است و نتیجه این دخالت فرآورده

است که قابلیت باز تولید دارد و با کشف محض یک پدیده 

 د.طبیعی تفاوت دار

 یهاقانون ثبت اختراعات، طرح 4همچنین، در بند دال ماده 

رای ژنتیک ـنابع ژنتیکی و اجتجاری، م عالئم صنعتی،

 یـها از دایره اختراعات قابل ثبت مستثنـدهنده آنتشکیل

اهی اند. استفاده مکرر از گیاهان در تولید داروهای گیشده

ه یاگیی که از که داروها ممکن است این شبهه را به وجود آورد

 شود قابل ثبت نیستند و مشمول استثنای منابعمشتق می

ین دو گردند. اما باید توجه داشت اارقام گیاهی می و ژنتیکی

. اند و نباید موجب گمراهی شوندموضوع از یکدیگر متفاوت

ز اابداعات مربوط به ارقام گیاهی شامل تولید یک نوع خاص 

به منظور دستیابی به یک گیاهان از طریق مهندسی ژنتیک 

ت در برابر ـانند مقاومـص مـداف مشخـم خاص با اهـرق

 .(43) باشدهای مقاوم در برابر بیماری و قارچ میکشلفـع

انون ثبت اختراعات، ـق 4طابق با بند ج ماده ـبه عالوه، م

های تشخیص و معالجه روش تجاری، عالئم صنعتی، هایرحـط

های انسان یا حیوان قابل ثبت نیستند. این مقرره به بیماری

وانین اکثر کشورها جهان یافت ـقای کلی در عنوان قاعده

ثبت اختراع  10شود. به عنوان مثال، در بند یک ماده یـم

ایرلند بطور مقرر شده است که روش معالجه انسان یا حیوان 

از طریق جراحی یا مداوا و روش تشخیص که بر روی بدن 

شود، قابل ثبت نیستند. با توجه به انسان یا حیوان اعمال می

های درمان و تشخیص مفاد این مقررات، اشکال سنتی روش

بته باید توجه داشت که ها نیز قابل حمایت نیستند. البیماری

این استثنا شامل فراوردهای منطبق با تعریف اختراع و مورد 

شود و مواد و ترکیبات مورد های مزبور نمیاستفاده در روش

ها از موضوعات های تشخیص و درمان بیماریاستفاده در روش

های باالخره، یکی دیگر از محدودیت. (9) باشندقابل ثبت می

برداری از آنها ثبت اختراع این است که اختراعاتی که بهره

خالف موازین شرعی یا نظم عمومی و اخالق حسنه باشد، 

البته در ارتباط با داروهای گیاهی که . (9) گرددحمایت نمی

های عمومی پیرامون حفظ بهداشت و عمدتاً همسو با سیاست

مـورد ابتال متر مبتال ـسالمت جامعه هستند، این مسئله ک

  باشد.می

 

 وصف فنی. 2-2-5

یکی دیگر از شروط در ارتباط با موضوع قابل ثبت این است 

از این شرط ذکری در . (44) که ابداع دارای وصف فنی باشد

های صنعتی و عالئم تجاری نیامده قانون ثبت اختراعات، طرح

اختراع نتیجه »است. البته در ماده اول این قانون آمده است 

ای ای اولین بار فرآیند یا فرآوردهفکر فرد یا افراد است که بر

«. نمایدحل می یک فنمشکلی را در کند و خاص را ارائه می

رسد منظور از این عبارت، شرط داشتن وصف میاما به نظر ن

فنی به گونه مقرر شده در قوانین برخی از کشورها همانند 

انگلیس و کنوانسیون اروپایی ثبت اختراع باشد. در این 

شود. اول کشورها، وجود وصف فنی بر دو اساس سنجیده می

« اصل و اساس اختراع»آنکه جایی که خصوصیات ظاهری یا 

(Core of Invention فنی باشد، آن اختراع دارای وصف فنی )

مثال چنین ابداعاتی، اختراعات در حوزه نانو . (44) است

و یا مهندسی مکانیک یا ژنتیک  تکنولوژی، زیست فناوری

باشد. از طرف دیگر، در مواردی که اختراع ماهیتاً فنی یـم
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نباشد، استفاده از ابزار فنی در ساخت اختراع همانند تولید در 

 .(45) توانند به اختراع وصف فنی بدهدفرایند صنعتی می

آن  اختبنابراین، زمانی که اختراع متضمن، دربردارنده یا در س

ب نوعی از فناوری استفاده شده باشد، یک اختراع فنی محسو

شود. یکی از دالیل وضع چنین شرطی این است که می

ر صاد بایستی برای ابداعاتیگواهینامه ثبت اختراع اصوالً می

 نماید شود که نوعی پیشرفت فنی در دانش موجود ایجاد

(45). 

شرط تضمینی برای امکان باز تولید  همچنین، وجود این

رط یکی از نتایج این ش. (46) سازی آن استاختراع و تجاری

شوند، این است که مواد به صورتی که در طبیعت یافت می

دی در حقوق آمریکا به چنین موار. (47) قابل حمایت نیستند

شود و ( گفته میProduct of Nature« )محصول طبیعت»

منظور از آن این است که مواد موجود در طبیعت به دلیل 

نی فاینکه نه در ماهیت فنی هستند و نه از طریق یک فرایند 

از  .(48) شوند، قابل ثبت به عنوان اختراع نیستندساخته می

ع ا و هم در حقوق اروپا، اخترااین رو، هم در حقوق آمریک

ن آبایستی متضمن دخالت مؤثر انسان در طبیعت باشد تا یـم

سان قائل شدن به دخالت فنی ان. (49) اختراع قابل ثبت گردد

و به وند رای از لزوم رتوان نشانهبه عنوان یکی از شرایط را می

زی رو رشد اختراعات و از مقتضیات دنیای رو به تکامل امرو

 دانست.

این شرط تأثیر به سزایی در قابلیت ثبت داروهای گیاهی دارد 

خته وجود در طبیعت ساـواد مـز مزیرا این داروها اساساً ا

شوند. به منظور بررسی اینکه آیا داروهای گیاهی ابداعاتی یـم

شوند، ابتدا الزم است در ارتباط با با وصف فنی محسوب می

ماهیت این داروها توضیحی ارائه گردد. سپس، با توجه به این 

آوری )از جمله نحوی ثبت که ابداعات در بخش زیست فن

مستقیم یم و خواه غیرژنتیکی( خواه مستق داروهای شیمیایی و

، (50) به موجودات زنده که محصوالت عالم طبیعت هستند

شود و از منظر با ابداعات داروهای گیاهی اشتراک مربوط می

وجه دارند، به بررسی وضعیت وجود در ثبت ابداعات مرتبط با 

پردازیم. در نهایت، با توجه به مطالب ارائه آوری میزیست فن

شده، به بررسی امکان احراز شرط وصف فنی وضعیت ثبت 

 وها مطالعه شود. سایر دار

 

 ماهیت داروهای گیاهی. 1-2-2-5

 ر وداروهای گیاهی عموماً شامل برگ، ریشه، ساقه، دانه، بذ

طعه قباشند که معموالً به صورت گلبرگ گیاهان یا درختان می

برای تولید یک . (51) شودقطعه یا پودر شده ساخته می

رای درمان بایستی کاربرد دقیق دارو بداروی گیاهی می

اساس مشاهدات گسترده، آزمایش مشخص شناسایی گردد. بر

شود که کدام و خطاهای فراوان و دانش نیاکان مشخص می

 تواند دارای تأثیرات شفابخشن گیاه مییک از اجزای معی

 یاهانا گباشد و یا اینکه این تأثیر درمانی با ترکیب چه گیاه ی

ز و روش یابد. همچنین دوشود یا ارتقا میدیگر حاصل می

گذاری دارو و حصول به بهترین مناسب برای تهیه و تأثیر

ه، گردد. مواد دارویی به صورت پودر، عصارنتیجه تعیین می

 لول روغنی و شربت از طرق گوناگون مثل ساییدن، آسیابمح

کردن، خرد کردن، خیساندن، دم کردن و یا جوشاندن در 

مکن شوند. مواد گیاهی ممایعات، عسل و سایر مواد ساخته می

 خالفا به صورت تازه استفاده شوند. براست به صورت خشک ی

« سازیجدا»مرسوم مواد فعال این داروها داروهای 

(Isolation و )«تصفیه( »Purificationنمی )شود و مشتق از 

ین در تولید آنها باشد. همچناشکال طبیعی گیاهان می

 شوند.های شیمیایی اعمال نمیروسهـپ

 

 آوریوضعیت ثبت ابداعات زیست فن. 2-2-2-5

 طبیعی، ژنتیکی ذخایر جهان کشورهای از بسیاری در اگرچه

 مواد کلی طوربه و میکروبی و گیاهی حیوانی، بومی هایگونه

 گیرد، بانمی قرار اختراع ثبت قوانین حوزه در طبیعی،

 بیولوژی، و ژنتیک عرصه در خصوصبه فناوری و علم پیشرفت

 زنده موجودات انواع روی بر ژنتیکی هایورزیدست امکان

 جدیدی محصوالت و هاگونه تولید به منجر که گردیده فراهم

 که هستند نوینی هایفرآورده یا رآیندف معرف که است شده

این نوآورهای شامل  .قوقی هستندـمایت حـنیازمند ح

 غذایی) جدید بیوتکنولوژیکی هایی همچون محصوالترصهـع
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 یافتهجهش یا تراریخته موجودات خلق دنبالبه که( دارویی یا

 و ترکیبات شود، تا خلقمی استخراج آنها از و تولید آنها در

 دارورسانی و داروسازی با ارتباط در که جدیدی محصوالت

 شود.طبیعی می بیولوژیک ترکیبات کمک به هستند

 حقوق منظر از فناوریزیست پیرامون حمایت از ابداعات

 رآثا اول، جنبه. است اهمیت حائز جنبه دو از فکری مالکیت

 نوآوری و تحقیق گسترش و رشد بر اختراعات این از حمایت

 وقحق اعطای با هادولت اصوالً. است علم زا شاخه این در

 الزم هایمشوق اختراع ثبت اوراق واگذاری طریق از انحصاری

 اهمفر خود ابداعات افشای و اختراع به افراد ترغیب برای را

 برای یابزار عنوان به اختراع ثبت نظام واقع، در. کنندمی

 در گذاریسرمایه و نوآوری برای هاشرکت و مخترعین تشویق

 قرار استفاده مورد صنعتی ابداعات سازیتجاری و تولید

 به رسیدست به جامعه نیاز هم وسیله، این به. (52) گیردمی

 هم و شود،می تأمین گوناگون هایعرصه در جدید هایفناوری

 یناش ویژه حقوق از تجاری و تحقیقاتی هاشرکت و مؤسسات

 .(53) شد خواهند مندبهره اختراع ثبت از

آوری ، ثبت ابداعات زیست فن1980در آمریکا، تا قبل از سال 

 .Funk Bros. vتحت شعاع رأی دیوان عالی آمریکا در پرونده 

Kalo Inoculant  را « محصول طبیعت»قرار داشت که نظریه

این نظریه بر این مبنا استوار است که . (54) مطرح کرد

ابداعات مشتق از طبیعی به دلیل اینکه کشف قوانین طبیعت 

های طبیعی است که دستیابی به آن برای عموم و پدیده

 با 1980ها آزاد است، قابل ثبت نیستند. اما، پس از سال انسان

 .Diamond vدر پرونده  آمریکا عالی جدید دیوان رأی

Chakrabart،  این رویه تغییر کرد. در این پرونده، چاکراباتی

مهندس شرکت جنرال الکتریک از طریق افزودن دو پالسمید 

های الزم جهت تجزیه هیدروکربن، شده برای آنزیمکدگذاری

توانست با گونه خاصی از باکتری را پرورش داده بود که می

 کردن آلودگی نفتی مورد استفادهتجزیه نفت خام برای پاک

اکتری تولیدشده یک موجود که برغم اینعلی. (48) قرار گیرد

های است که در طبیعت یافت زنده و از جنس سایر باکتری

شده را قابل ثبت شوند، دادگاه عالی آمریکا باکتری پرورشمی

اعالم کرد. دلیل چنین تصمیمی این بود که خصوصیت 

کنندگی این باکتری مسبوق به سابقه نبود و به نحو بارزی پاک

طبیعی موجود بود. همچنین تحقق این متفاوت از سایر موارد 

خصوصیات قابل استناد به عمل چاکراباتی و نه طبیعت بود. 

ساز ثبت طیف این رأی دیوان عالی به عنوان مجوز و زمینه

داره ثبت در ا دی.ان.ایای از ابداعات زیست فناوری و گسترده

 رأی با رویه این یکا گردید. البتهآمر یتجار عالئماختراع و 

 مولکولی پاتولوژی انجمن پرونده در آمریکا عالی دیوان راخی

 در شگرف تحول ساززمینه که میریاد ژنتیکی شرکت علیه

 تا گردد،می محسوب ژنتیک به راجع اختراعات ثبت تاریخ

 دلیل به صرفاً مواد ترتیب، این به. است یافته تغییر حدودی

 ند،شومی جداسازی شانطبیعی محیط و وضعیت از کهاین

 ای.ان.دی به راجع ابداعات حال، این با. نیستند حمایت قابل

 طبیعت در و شودمی محسوب مصنوعی ابداع یک که مکمل

 .(55) باشندمی اختراع عنوان به ثبت قابل شود،نمی یافت

 قفناوری از طریدر اروپا، حمایت از ابداعات زیست

 در کنار 1998مصوب  44/98ره ای سی/دستورالعمل شما

نامه اجرایی م.( و آیین 2000) ثبت اختراع ییکنوانسیون اروپا

این دستورالعمل  3ماده  2اساس بند بر پذیرد.آن صورت می

از  یاخود جداسازی شده طبیعی محیط  از کهماده زیستی »

ع اختراع موضو تواندمیباشد،  تولید شدهفرایند فنی  طریق

 «قبالً در طبیعت وجود داشته باشد اگرچهباشد، قابل ثبت 

هایی را که این مقرره میزان دخالت انسانی و فعالیت. (56)

برای قابل ثبت شدن یک ابداع مشتق از مواد طبیعی ضروری 

کند. در واقع، یک ماده طبیعی که قرار است است، مشخص می

آوری بکار گرفته شود، الزم است تا از در یک ابداع زیست فن

مثال، در طریق یک فرایند فنی، جداسازی و تصفیه شود. برای 

مخترع شکل مصنوعی از  Howard Florey/Relaxinها پرونده

منتظره هورمون ریلیکس شکل دوم غیر»نی را ساخته بود که ژ

این شکل مصنوعی از طریق «. ردکانسان را کدگذاری می

( ایجاد شده بود. Cloning Technology« )آوری کلونینگفن»

آن مورد اعتراض ثبت این ابداع در زمان رسیدگی تقاضانامه 

ستدالل معترض بر این مبنا بود که این ا. (57) قرار گرفت

ابداع راجع به ترکیبی است که به صورت آزاد در طبیعت تولید 

 53شود و از این حیث مشمول منع موجود در ماده می
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های کنوانسیون اروپایی ثبت اختراع پیرامون عدم ثبت گونه

اما، اداره اروپایی ثبت اختراع . (57) شودگیاهی و حیوانی می

این استدالل را رد کرد و اظهار داشت در صورتی که چنین 

ی طبیعی با توجه به دستورالعمل مذکور جداسازی و ماده

تواند موضوع ثبت اختراع باشد. در واقع، به تصفیه شود، می

دلیل انجام تغییرات کافی بر مواد طبیعی که در نتیجه 

پذیرد، این ن مواد در البراتوار صورت میای جداسازی و تصفیه

شوند که اگر چه از مواد به محصوالت مصنوعی تبدیل می

شوند، اما در شکل جدید خود در طبیعت طبیعت مشتق می

 شوند.یافت نمی

 رتصو به حیوانی یا و گیاهی اجزای ثبت ممنوعیت به توجه با

 نشد حاصل بدون که ابداعاتی و شوندمی یافت طبیعت که

 داروهای شوند،می ایجاد انسان دخالت از مشخصی سطح

 اساسدر صنعت داروسازی بطور متداول بر ژنتیکی و شیمیایی

( از گیاهان همانند Active Principle« )ترکیب اصلی»یک 

ترکیب اصلی . (58) شود( ایجاد میQuinineآلکالوئیدها )

 تواند به صورت جداگانه یا به صورت ترکیبی از موادیـم

برای به دست آوردن ترکیب . (58) مصنوعی استفاده گردد

اصلی، پس از گردآوری گیاه از محیط بومی خود، محققین 

ت اصیخساختار آن را مورد ارزیابی قرار داده و مواد اصلی که 

 نددهمی باشد، مورد شناسایی قراردارویی گیاه از آنها می

سپس عصاره این ماده یا مواد از بافت گیاه استخراج . (59)

 ت مخلوطگردد و آن عصاره در صورتی که با سایر ترکیبامی

کیب پس از جداسازی، تر. (60) شودباشد، ایزوله و تصفیه می

 اساس رویهبر. (61) یابدحاصله در محصول نهایی تبلور می

ز یاه اد گحقوقی موجود در اداره ثبت اختراع اروپا، در این فراین

شود، به یک ماده مصنوعی صورتی که در طبیعت یافت می

 اجدتهیه شده در البراتور تغییر فرم داده و به این طریق و

 .(56) گرددوصف فنی می

 اختراعات، ثبت قانون 4 ماده «د» در ایران نیز اگرچه بند

 ژنتیک اجزاء و ژنتیک منابع تجاری، عالئم صنعتی، هایطرح

آنها از دایره اختراعات قابل ثبت مجزا نموده  دهندهتشکیل

است، با توجه به نیاز رو به رشد صنعت و ضرورت همگام شدن 

هایی برای برای شالمللی، تالبا تحوالت حقوقی در عرصه بین

آوری صورت پذیرفت که قابلیت ثبت اختراعات مرتبط با فن

 ماده «د» بند استفساریه طرح ارائه هاتالش این ثمره بارزترین

 4 ماده( د) بند استفساریه طرح»تحت عنوان  مذکور قانون 4

 هاینام و عالئم و صنعتی هایطرح اختراعات، ثبت قانون

منع مذکور در بند د  ین استفساریه،مطابق با ا .است« تجاری

های صنعتی و عالئم تجاری قانون ثبت اختراعات، طرح 4ماده 

دهنده آنها و نیز فقط منابع ژنتیکی طبیعی و اجزاء تشکیل

گیرد و میکه در طبیعت وجود دارد را دربر فرآیندهای زیستی

ی و ـصنوعـتیکی، منابع ژنتیکی مواد ژنـل کاربرد مـشام

شده )مهندسی شده( و متعلقات آنها و نیز  ورزیدست

فرآیندهای زیستی که در صنعت کاربرد دارند و مبتنی بر 

 شود.است، نمیطراحی مخترع 

 

گیری راجع به وصف فنی داروهای تصمیم. 3-2-2-5

 گیاهی

رسد که در الذکر، به نظر میبا در نظر گرفتن مطالب فوق

در صورتی که به  حقوق اروپا و آمریکا داروهای گیاهی که

آوری ساخته و تولید نگردند، مشمول شیوه ابداعات زیست فن

گردند؛ منع در نظر گرفته تحت عنوان محصول طبیعت می

زیرا چنین ابداعاتی نسبت به موارد مشابه طبیعی، تفاوتی در 

ها به عنوان خصوصیت ندارند و به این ترتیب قابلیت ثبت آن

. از یک طرف داروهای گیاهی اختراع محل اشکال خواهد بود

های خام گیاهی هستند که در زیستگاه خود یافت گونه یا گونه

شوند. بنابراین آنها در ماهیت فنی نیستند. از یا کشف می

های که به طور مرسوم برای ساخت آنها بکار طرف دیگر، روش

تی به مفهومی که در تواند فراینند صنعشود، نمیگرفته می

العمل اتحادیه اروپا برای ثبت ابداعات زیست دستور 3ماده 

های آمریکا آمده است، تلقی گردد. فناوری و آراء مرتبط دادگاه

های ساده و سنتی از قبیل در واقع، این داروها از طریق روش

ن، پودر کردن و دم کردن ساخته میخشک کردن، جوشاند

ی توانند ماهیت این گیاهان به قدرها نمیشوند. این روش

تغییر دهند تا فنی محسوب شوند. در واقع، برای قابل ثبت 

شود های گیاهی استفاده میبودن ابداعاتی که در آنها از گونه

الزم است تا مواد طبیعی تا حدی تغییر یا بند که محصول 
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شود، منتج شده به قدر کافی از آنچه که در طبیعت یافت می

تواند آنها را ئی نمیتعدیل و تغییرات جز. (62) متفاوت باشد

 قابل ثبت نماید.

 ثبت با وجود این، از آنجایی که از یک طرف، در قانون

تجاری از شرط داشتن  عالئم و صنعتی هایطرح اختراعات،

 وصف فنی ذکری به میان نیامده، و از طرف دیگر، به دلیل

 انعطافی که در مقام عمل مرکز مالکیت صنعتی سازمان ثبت

عتی کشور برای ارزیابی شرط داشتن کاربرد صنامالک و اسناد 

( که اشترکات فراوانی )همانطور که ذیالً بررسی خواهد شد

 رایبمیان این دو وجود دارد، از خود نشان داده است، مانعی 

 زیست داعاتـاب شیوه ر بهـحتی اگ گیاهی ایـثبت داروه

نشوند، وجود ندارد. اختراعاتی همچون  ساخته آورینـف

 بر مؤثر گیاهی داروی»، (63) «بلغمی ضدنفخ گیاهی داروی»

 جهت گیاهی داروی» و (64) «متوسط تا خفیف آلزایمر

 و چرکی هایضخم و قلنچ و روماتیسی دردهای و قند کاهش

وان های از ثبت داروهای گیاهی به عننمونه (65) «معده درد

 باشند.اختراع در ایران می

 

 جدید بودن. 3-2-5

توانند برای س نمیککند که هیچشرط جدید بودن تضمین می

چیزی که سایر افراد بدون هیچ محدودیت قانونی از آن 

. (66) کنند حقوق انحصاری دریافت نمایداستفاده می

صورتی که گواهینامه ثبت اختراع برای ابداعی که جدید در

منصفانه خواهد در شود، این مسئله از دو جهت غیرنیست صا

بود. از یک طرف، دارنده گواهینامه در حالی از حقوق 

شود که محصول مفیدی به جامعه ارائه انحصاری برخوردار می

فعالیت  ف دیگر، او قادر خواهد بود تا هرگونهدهد. از طرنمی

در ارتباط با خرید، فروش و تولید موضوع ثبت اختراع را 

متوقف نماید، در حالی که قبل از ثبت اختراع آن فعالیت 

قانون ثبت  2مطابق با ماده . (67) کامالً مجاز بوده است

های صنعتی و عالئم تجاری اختراعی جدید اختراعات، طرح

داشته و شود که در فن و یا صنعت قبلی وجود نمحسوب می

در فن مذکور معلوم و آشکار « دارنده مهارت عادی»برای 

این قانون ذکر شده  4همچنین، در بند ه ماده . (15) نباشد

بینی شده باشد، از است آنچه قباًل در فنون و صنایع پیش

حیطه حمایت از اختراع خارج است. در این بند مقرر شده 

است که منظور از فن یا صنعت قبلی هر چیزی است که در 

ای از جهان از طریق انتشار کتبی شفاهی یا از طریق نقطه

در موارد  عملی و یا هر طریق دیگر، قبل از تقاضا و یا استفاده

. (68) نامه ثبت اختراع افشا شده باشدحق تقدم ناشی از اظهار

در کنوانسیون اروپایی ثبت اختراع مقررات مشابهی در مورد 

این کنوانسیون آمده  54شرط جدید بودن وجود دارد. در ماده 

گردد که جزئی از است که اختراع زمانی جدید محسوب می

نظور از فن یا صنعت قبلی شامل فن یا صنعت قبلی نباشد و م

ده یا غیر آن گونه افشای شفاهی یا کتبی چه از طریق استفاهر

الذکر اصوالً در ا در نظر گرفتن مواد قانونی فوقب. (68) باشدمی

دو حالت ممکن است داروهای گیاهی در طب سنتی جدید 

محسوب نگردد. حالت اول استفاده از داروهای گیاهی توسط 

شود که صاحبان آنها است و حالت دوم شامل مواردی می

اطالعات راجع به این داروها در کتب، مجالت و سایر مکتوبات 

گردیده است. ذیالً به بررسی این دو حالت و نقش آنها  منتشر

 پردازیم.در جدید محسوب شدن یا نشدن داروهای گیاهی می

 

 ستفاده از داروهای گیاهیا. 1-3-2-5

ب ر طدبرخی از نویسندگان با استناد به اینکه داروهای گیاهی 

ل اند، استدالوالنی مورد استفاده بودهـسنتی برای زمان ط

د که این استفاده موجب جدید قلمداد نشدن این کننیـم

آن،  در واقع از نظر. (69) گرددداروها برای ثبت اختراع می

ه بتوسعه تدریجی و انتقال دانش مربوط به طب سنتی از نسل 

در  شود تا اطالعات راجع به این داروهانسلی دیگر موجب می

هت ین جاستفاده افشا گردد و از امیان افراد یا گروه به دلیل 

ر د. (70) باشدتعیین زمان دقیق ساخت این داروها دشوار می

اسخ پکه باید به آن ارتباط با چنین استداللی اولین ابهامی 

داده شود این است که آیا فرایند طوالنی ساخت داروهای 

تواند گیاهی که ممکن است چندین سال به طول انجامد می

 موجب جدید نبودن این داروها باشند؟

با مطالعه قوانین ثبت اختراع در کشورهای مختلف چنین 

خصوص اینکه طوالنی بودن ای درشود که مقررهبرداشت می
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گردد، یافت فرایند ساخت اختراع موجب جدید نبودن آن می

تواند مربوط به شود. در حقیقت، به دلیل عواملی که مینمی

شود، مخترعین یا ماهیت اختراع و شرایط ساخت آن می

ها به طول انجامد. مثالً در فرایند ایجاد ابداع ممکن است سال

ا شرایط فنی، فناوری به دلیل اشتباه یمورد اختراعات زیست

ک ها برای ابداع نوآوری به شکست منجر شود. در یتالش

نظر آمریکا دانشمندان در قضیه مطرح شده در دادگاه تجدید

ابتدا موفق به شناسایی و جداسازی عناصر فعال برای مقاصد 

آنها پس از بیست سال توانستند کار . (71) درمانشان نشدند

خونی به ایزولر کردن و شناسایی این اجزار برای درمان کم 

در « اطالعات کافی و مؤثر»انجام رسانند. بنابراین، تا زمانی که 

ساخت داروهای گیاهی به عموم افشا نشده باشد، این مسئله 

کشد و یا اینکه ابتکاری دارو به که ساخت آنها چقدر طول می

گردد، ارتباطی با جدید تدریج و با گذر زمان ایجاد می

حقیقت در مورد این مسئله  محسوب شدن آنها ندارد. البته

این است که صاحبان داروهای گیاهی بهتر است در اولین 

فرصت پس از ساخت دارو نسبت به تسلیم تقاضانامه ثبت 

اختراع اقدام نمایند زیرا ممکن است پس از آنکه دارو در 

دسترس عموم از طریق استفاده یا انتشار اطالعات موثر راجع 

جدید بودن نخواهد بود. سوال  به آن قرار گیرد واجد شرط

کننده توانند زائلدیگر این است که چه اندازه استفاده می

 وصف جدید بودن اختراع باشد؟

های قانون ثبت اختراعات، طرح 2مطابق آنچه که از ماده 

صنعتی و عالئم تجاری و قوانین سایر کشورها همانند انگلیس 

ن را در فن یا صنعت شود، استفاده از دارو زمانی آاستنباط می

دهد که دارنده مهارت عادی در رشته داروسازی قبلی قرار می

 Common« )دانش کلی و عمومی»و یا طب سنتی با 

General Knowledge خود بتواند با به کارگیری اطالعات )

در . (72) افشا شده از آن استفاده بتواند اختراع را حدس بزند

مواردی که استفاده از داروهای گیاهی اطالعات کافی و مؤثری 

موجب حدس زدن اختراع توسط دارنده مهارت عادی  را که

دهند، آن استفاده مانع جدید محسوب شدن اختراع انتقال نمی

 Asahi kaseiبه عنوان مثال، در پرونده. (73) گرددنمی

kogyo دادگاه اعالم داشت که گاهی در دسترسی بودن یک ،

ها که منجر به دارو چه از طریق فروش، مصرف یا سایر روش

دید شود موجب از بین رفتن وصف جافشای فرمول آن می

گردد. این مسئله به این جهت است که دارنده بودن آن نمی

تواند با استفاده از فرمول افشا شده بدون مهارت عادی نمی

داشتن دانش و آگاهی کافی از شیوه ساخت آن دارو ابداع شده 

در عین حال، ممکن است مواردی یافت . (73) مجدداً بسازد

شوند که به صرف افشای فرمول و ترکیبات دارو ساخت دوباره 

 . (73) آن میسر باشد

ت ن داشدر ارتباط با داروهای گیاهی در طب سنتی باید اذعا

م تلزبا توجه به اینکه ساختار و شیوه تولید آنها عمدتاً مس

 فشایاباشد، احتمال اینکه با فرایندی پیچیده و یپشرفته نمی

 اروهان داطالعات و متعاقباً فرمول در اثر استفاده از آنها، ای

 هایقابل بازتولید باشد. به عبارت دیگر، سادگی فرمول دارو

 شود تای شیمیایی ژنتیکی موجب میگیاهی در مقابل داروها

، در صورت در دسترس قرار گرفتن و استفاده از این داروها

اطالعات کافی برای ساخت مجدد آن توسط دارنده مهارت 

 پذیر باشد.عادی امکان

 

های ارو در جوامع بومی و گروهاستفاده از د. 2-3-2-5

 محلی

 Humpherson vالزم به ذکر است همان طور که در رأی 

Syer  آمده است، منظور از عبارت افشای اختراع به عموم وجود

حتی به یک  افشای اطالعات. (74) تعداد خاصی از افراد نیست

نفر به صورتی که او آزادانه بتواند با اطالعات افشا شده هر 

 شودکاری که نخواهد انجام دهد، مانع جدید بودن اختراع می

های همچنین، تفاوتی میان اعضای جوامع بومی و گروه. (75)

یعنی . (76) محلی و خواه با سایر افراد جامعه وجود ندارد

های محلی و خواه به سایر افشای اختراع خواه به اعضای گروه

نش ست. در واقع، داکننده وصف جدید بودن اافراد زائل

گردد که توسط مخترع یا گونه اطالعاتی میپیشین شامل هر

( به Inhibiting Fetter« )مانع بازدارنده»مخترعین بدون هیچ 

در عین حال، باید توجه . (77) شودعموم )حتی یک نفر( می

داشت که مطابق قوانین برخی از کشورها در صورتی که افشای 

اختراع به شخص یا اشخاص غیر از مخترع ضمن یک قرارداد 
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هد حفظ محرمانگی صورت پذیرد، این افشا مانع جدید یا تع

ای ریشه چنین مقرره. (15) گرددمحسوب شدن اختراع نمی

در این اصل از قواعد حقوق ثبت اختراع دارد که اگر افشای 

قانونی )مثالً نقض تعهد عدم افشای اختراع به صورت غیر

اطالعات( انجام شود، این افشا در زمان ارزیابی شرط جدید 

حساب نخواهد آمد. از این رو، اگر محققین دانشگاهی بودن به 

خصوص های داروسازی اطالعاتی را درو یا متخصصین شرکت

داروهای گیاهی از طریق مخترعین بومی ضمن تعهد به عدم 

افشای آنها کسب نمایند و سپس آن اطالعات را افشا سازند، 

 این مسئله مانع جدید بودن ابداع دارویی نخواهد بود.

 ریخته این استثنا تا حداکثر ظرف مدت شش ماه قبل از تاالب

نع ما تقاضا برای ثبت اختراع قابل استناد است و فراتر از آن

طرح سوال دیگری که در این راستا م. (9) شودثبت قلمداد می

ا یشود این است که زمانی که دارو صرفاً توسط مخترعین می

اده فستافرادی که آن را به عنوان راز در اختیار دارند مورد ا

جع ت راای که بدون افشای اطالعاقرار گیرد، آیا چنین استفاده

ی أثیرشود در جدید بودن اختراع تبه آن یا مخفیانه انجام می

ه ا بردارد؟ در واقع در چنین مواردی مخترعین، ابداع دارویی 

 د ودهندالیل مختلف به صورت محرمانه مورد استفاده قرار می

 بداعقصد و عمدی، استفاده از این ایا اینکه بدون وجود هیچ 

اه ترین آرا دادگماند. این سوال در یکی از مشهورمخفی می

پاسخ داده  Merrell Dow v Nortonعالی انگلستان در پرونده 

لی در این پرونده لرد هافمن قاضی شهیر دیوان عا. (78) شد

گیری انگلستان اظهار داشت اصل اساسی در زمان تصمیم

ی فراجع به جدید بودن یک اختراع این است که آیا افشای کا

ر د؟ (78) و مؤثر راجع به موضوع اختراع صورت پذیرفته است

 واه موارد استفاده مخفی، اگرچه اختراع برای مدتی خواه کوت

ه خواه طوالنی مورد استفاده قرار گرفته است، تا زمانی ک

 ، آناطالعات مرتبط به آن رخ نداده باشد افشای کامل و مؤثر

ه زیرا شواهد بدست آمد، (78) ابداع جدید محسوب خواهد شد

ی ی از داروهادهد که استفادهاز مطالعات میدانی نشان می

های محلی به صورت مخفی است و رخی از گروهگیاهی در ب

 حتی سایر افراد گروه نیز از این دانش اطالعی ندارند.

فت دهند که کماکان داروهای سنتی یاها نشان میاین نمونه

 بایلشوند که اطالعاتی از آنها افشا نشده است. مثالً، قمی

 مالیا اعتقاد دارند که( در هیLahaul-Spiti« )الهول سپیتی»

. (79) اگر افراد راجع به تأثیرات درمانی از بین خواهد رفت

. رنددابنابراین، آنها این دانش را نزد خود محرمانه نگه می

 «دوال»و  (Baka« )باکا»نمونه دیگر طبییان بومی در گروه 

(Dualaدر کامرون هستند که دانش خود در ارتباط با خوا ) ص

ر دهمچنین، . (80) کنندیدارویی گیاهان را محرمانه تلقی م

ون ـود اینکه دانش پیرامـبا وج بایل بستا در کشور هندق

های عادی میان افراد قبایل به های درمان بیماریروش

 ترتهای سخشود، اما در ارتباط با بیماریاشتراک گذاشته می

 ؤثرحکیم یا طبیب قبیله از دانش کافی برای تجویز گیاهان م

ز موارد مشابه دیگری ا. (81) جهت درمان بیماری آگاه است

ه های بومی گزارش شدای در میان دیگر گروهچنین استفاده

 .(82) است

 

فشای اطالعات از طریق انتشار کتبی یا ا. 3-3-2-5

 شفاهی

تبط دهد که دانش مرهای زیادی وجود دارد که نشان مینمونه

محققین دانشگاهی یا متخصصین با طب سنتی توسط 

بع منتشر های دارویی در کتب، مجالت و یا سایر مناشرکت

باره اغلب شامل  شده در اینشده است. اطالعات منتشر 

، رمولهای دارویی ثبت شده، ففهرستی از نام گیاهان، استفاده

چنین . (83) شودسازی دارو میهای آمادهو روشدوز 

سازی را داللت به های دارواطالعاتی پژوهشگران شرکت

ون نماید. انتشار چنین اطالعاتی بدساخت داروهای جدید می

ی تردید یکی از موانع جدی برای جدید بودن ابداعات داروی

ا رباشد زیرا در صورتی که آن افشا دارنده مهارت عادی می

ازد، بس اساس اطالعات افشا شده دارو راد تا بتواند برقادر ساز

بومی جدید نخواهد بود. در حقوق  ابداع دارویی مردمان

 اردانگلیس و اروپا برای زائل شدن وصف جدید بودن لزومی ند

 آن که عموم اطالعات افشا شده را واقعاً ببینند و در مورد

ر همین که اطالعات در دسترس عموم قرا. (84) کاوش نمایند

 .(84) باشدگیرد، برای جدید نبودن ابداع کافی می
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 طریق استفاده از اطالعات همانند آنچه که در بحث افشای

ت رس قرار گرفتن داروهای گیاهی و اطالعاگفته شد، در دست

ده کننشفاهی در هر حال زائل یا مرتبط با آنها بصورت کتبی

وصف جدید بودن نیست. حتی اگر اسناد راجع به ابداعات 

 ایدارویی در دسترسی باشند، اما محتوای فنی آن به گونه

، یردباشد که دارنده مهارت عادی نتواند آن را عمالً بکار گ

ن آگردد و متعاقباً سی به معنای دقیق کلمه محقق نمیدستر

شود. به این ترتیب، اطالعات جز دانش پیشین محسوب نمی

آشکار شدن اطالعات از طروق مکتوب یا شفاهی مثل ثبت 

 ود،شاختراع، ترکیبات، نام یا فرمولی که در یک سند درج می

 وموقتی اطالعات مندرج در سند همراه با دانش که برای عم

قابل دسترسی است، موجب حدس زدن اختراع توسط دارنده 

حسوب ـ، به عنوان دانش پیشین مرددـهارت عادی نگـم

 .(73) گرددیـنم

 

 گیاهان از دارویی جدید شف استفادهک. 4-3-2-5

 شده شناخته

یکی از مباحثی مهم مطرح شده در ارتباط با شرط جدید 

 ایبر دارویی یا کاریرد نوین استفاده بودن این است که آیا

شود؟ در می محسوب جدید عیابدا شده، شناخته داروهای

موضوع بحث ما، سوال این است که آیا کشف خاصیت جدید 

ی دارویی از گیاهانی که قبالً از آنها خواص دارویی دیگر

شناخته شده است، واجد وصف جدید بودن است؟ در واقع با 

توجه به اینکه داروی گیاهی جزئی از دانش پیشین است، 

ه و ب و را از دانش پیشین خارجتواند این دارکاربرد جدید می

آن وصف جدید بودن بدهد؟ از آنجایی که دانش سنتی راجع 

ی زهابه خواص درمانی گیاهان به مرور زمان و در پاسخ به نیا

 شود، ممکن است موارد زیادی یافت شود کهجدید تولید می

های جدیدی مردمان بومی از گیاهان شناخته شده استفاده

ان این کاربرد بین مقرره در ارتباط با بحثم. (85) کشف نمایند

 اهی که به عنوان دارو استفادهخواهد بود که حتی اگر گی

های معین شود برای عموم شناخته شده باشد، استفادهیـم

 جدید محسوب شود درمانی نوین از منتظر حقوق ثبت اختراع

 .(86) باشندو قابل ثبت می

ای صریحی ثبت اختراع ایران در این رابطه مقررهدر حقوق 

شود. اما در کنوانسیون اروپایی ثبت اختراع و رویه یافت نمی

حقوقی انگلستان در چنین مواردی، اگرچه مواد و ترکیبات 

کلی شناخته شده هستند و به ه استفاده شده در این داروها ب

تند، تنهایی به علت نداشتن وصف جدید بودن قابل ثبت نیس

ای را نشدهدر صورتی که فردی بتواند خاصیت دارویی کشف

برای آنها شناسایی کند، این مواد به عنوان اختراعات دارویی 

کنوانسیون  54از ماده  5بند . (87) قابل ثبت خواهند بود

اروپایی ثبت اختراع در مورد جدید محسوب شدن کاربردهای 

]در  3 و 2 دارد بندهاینوین از مواد شناخته شده مقرر می

تراعاتی که بخشی از دانش پیشین هستند[ مورد عدم ثبت اخ

ترکیب  یا استفاده معین از ماده ثبت از این ماده نباید مانع از

آن استفاده جزئی از دانش و  که شرطی به شناخته شده شوند،

فن موجود نباشد. در نتیجه، اگر مخترعی موفق به کشف 

ی دارویی از ماده یا ترکیب مشهوری برای معالجه استفاده

اری یا عارضه شد، آن استفاده به شرط جدید بودن به بیم

عنوان اختراع قابل ثبت است. در واقع در اینجا، بین ادعاهایی 

که راجع به مواد و ترکیبات سازنده یک دارو هستند )شناخته 

شده و فاقد وصف جدید بودن( و بین یافتن کابرد جدید 

ئل شده دارویی برای آنها )واجد شرط جدید بودن( تفاوت قا

ستان، ای در دادگاه ثبت اختراع انگلاست. برای مثال در پرونده

اسهال از ماده شمیایی موضوع اختراع کشف خاصیت ضد

ای کامالً شناخته شده( برای ( )مادهGuanidine« )گوانیدین»

 .(88) درمان پستانداران و ماکیان بود

 از 5 گونه که از متن بند داشت همان توجه باید حال، عین در

 هب مشروط هاییاستفاده چنین از آید، حمایتمیبر 54 ماده

 دوماً  و باشند معین هاییاستفاده چنین اوالً که است این

رت همچنین، با توجه به اطالق عبا .نباشند سابقه به مسبوق

 ود وبی معین محدودیتی در تعداد استفاده نخواهد هر استفاده

ز یز انجدید و ابتکاری، حتی اگر چندین استفاده  یهر استفاده

 تواند قابل ثبت باشد.ماده استخراج شده باشد، می
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 یداشتن گام ابتکار. 4-2-5

گام ابتکاری به عنوان یکی از شروط اساسی ثبت اختراع 

انش کند که یک ابداع به اندازه کافی در پیشرفت دتضمین می

رع آن شایسته دریافت و فن مرتبط نقش داشته است و مخت

 حقوق انحصاری است. در حقیقت، تفاوت میان یک اختراع با

 قیقد تعریف سایر محصوالت در گام ابتکاری نهفته است. ارائه

 و باشدیـنم رسومـم وضوعـم وانینـق در ابتکاری گام از

 آن احراز شرایط و کیفیت بیان به تنها گذاران باقانون

 تیخالقی متضمن مخترع اقدام که یزمان اساساً. اندپرداخته

 د،باش موجود مشکالت یا مشکل بر آمدن فایق بیانگر که باشد

بت قانون ث 2مطابق با ماده  .گرددمی محقق ابتکاری گام

 گام های صنعتی و عالئم تجاری معیار ارزیابیاختراعات، طرح

 نعتصابتکاری این است که ابداع برای دارنده مهارت عادی در 

 تراعمعلوم و آشکار نباشد. در واقع گواهینامه ثبت اخمرتبط 

ه رندبرای ابداعاتی که تفاوت آنها با دانش پیشین در نظر دا

 در قانون. (15) مهارت عادی بدیهی باشد، اعطا نخواهد شد

و عالئم تجاری توضیحات های صنعتی ثبت اختراعات طرح

ا خصوص چگونگی ارزیابی این شرط نیامده است. امبیشتری در

ات قوق اروپا و انگلستان نحوه بررسی این شرط با جزئیدر ح

مشخص شده است. در حقوق انگلیس برای گام ابتکاری چهار 

 .(89) شودمرحله در نظر گرفته می

: ( شناسایی زمینه فنی و صنعت مرتبط با موضوع اختراع1) 

یم دارنده مهارت عادی نوعاً فردی خواهد بود که بطور مستق

 ت ودر فن مربوط تعامل دارد. در واقع، این فرد دارای مهار

 .(90) باشدنش متوسط در مورد داروهای گیاهی میدا

( شناسایی دانش پیشین: دانش پیشین در ارتباط با 2)

 شودطب سنتی شامل هر نوع اطالعاتی میداروهای گیاهی در 

که در دسترسی عموم قرار دارد و مشخصاً پیرامون خواص 

 بتثنامه گیاهان خاص مطابق با مفاد تقاضا دارویی گیاه و یا

 ادیع مهارت هدارند معیار باشد. در این مرحله، بااختراع می

 چه در اختراع از قبل تا پیشین دانش که شودمی مشخص

 است. داشته قرار وضعیتی

( شناسایی گام ابتکاری هر ادعا در تقاضانامه: گام ابتکاری 3)

تواند شامل کشف آثار داروهای گیاهی در اکثر موارد می

های مختلف گیاهی شود که با در نظر درمانی گونه یا گونه

ش پیشین، بدیهی نباشد. همچنین، بهبود و ارتقاء گرفتن دان

آثار شفا بخش داروهای گیاهی که قبالً خواص درمانی آن 

 تواند گام ابتکاری محسوب شود.کشف شده است نیز می

 کارین کام ابتگیری راجع به اینکه آیا ابداع متضم( تصمیم4)

جود در های مواساس شناسایی تفاوتاست: این تصمیم بر

بدیهی داروی گیاهی که در یشین و خصوصیات غیردانش پ

ه د. بباششود، میقالب ادعا در تقاضانامه ثبت اختراع درج می

 در شده ایجاد هاییتفاوت آیا که شودمی این ترتیب مشخص

 یا و است شده شناخته و بدیهی مهارت دارنده برای اختراع

 باشد؟می ابتکار متضمن آنکه

ت خترع یا مخترعین پیرامون خاصیاصوالً، دانشی که توسط م

ن معین کشف شده است، در صورتی دارویی گیاه یا گیاها

ن تواند ابتکاری قلمداد گردد که دیگران )شامل محققایـم

های داروسازی و سایر افراد دانشگاهی، متخصصین شرکت

ص رغم قابل دسترسی بودن آن گیاه یا گیاهان خابومی( علی

یت ین دانشی داشته باشند و آن خاصبرای آنها نتوانستند چن

دهد چنین دارویی را کشف نمایند. این مسئله نشان می

 کاربردی بدیهی نبوده و دارای گام ابتکاری است.

در این خصوص استدالل یکی از محققین در عرصه حمایت 

تواند دانش و طب سنتی از طریق حقوق مالکیت فکری می

گروهی از مردمان بومی در  .(91) ها باشدکننده بحثروشن

« سیچونا»شمال بولیوی از صمغ برگ درختی به نام 

(Cinchonaبرای درمان تب شدید افراد  گنه( )گنه )یا سرده

 اساس مطالعات انجام شدهکنند. برده میمبتال به ماالریا استفا

« بلورین آلکالوئید»برگ این درخت منبعی از ، (92)

(Crystalline Alkaloid به نام )«کنین( »Quinineمی ) .باشد

تب دهد که کنین دارای یک عامل ضداین مطالعات نشان می

در این مثال، اگر  .(93) است که در درمان ماالریا مؤثر است

خصوص اینکه دمان بومی شمال بولیوی اطالعی درچه مر

گنه به خاطر وجود خاصیت درمانی صمغ برگ درخت گنه

شود، ندارند، با استناد به این مطلب که دانش کنین حاصل می

لت دانشمندان برای کشف خاصیت و استفاده آنها موجب دال
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ان اقدام آنها را در محصول توالتهابی گردیده است، میضد

 بدست آمده ابتکاری تلقی کرد.

یی وپادر پایان این قسمت، الزم به توضیح است که در اداره ار

وش ریق ثبت اختراع اروپا ارزیابی گام ابتکاری یک ابداع از طر

( Problem and Solution Test« )حلمشکل و ارائه راه»

ای ل که اختراع برحاساس این مالک، راهپذیرد. برصورت می

ارت کند، نباید برای دارنده مهحل مشکل مطرح شده ارائه می

این مالک همانند . (94) عادی در داروسازی بدیهی باشد

رویکرد اتخاذ شده در انگلستان شامل چهار مرحله تشخیص 

ام گزمینه فنی ابداع، شناسایی دانش پیشین مرتبط، شناسایی 

 رائهحل اگیری راجع به اینکه راهابتکاری ادعا شده و تصمیم

 واقع ه در نظر دارنده مهارت عادی بدیهی نیست. درشد

 ینا با مرتبط افراد و است داشته وجود معین فن در دشواریی

 ای کردندنمی تصور آن را لـحراه اختراع انجام از پیش فن

ابل قنکته  .شدندنمی آن حل به موفق تحقیقات، انجام رغملیع

 اً خصوصیاتتوجه در اینجا این است که در این رویکرد صرف

فنی )مطابق با آنچه که در بخش وصف فنی توضیح آن 

ر دتواند مانعی شود. این مسئله میگذشت( در نظر گرفته می

 های داروهای گیاهی در اروپا باشد.راه ثبت ابداع

 

 تیداشتن کاربرد صنع. 5-2-5

های صنعتی و عالئم قانون ثبت اختراعات، طرح 2طبق ماده 

ل ثبت است که دارای کاربرد صنعتی باشد. تجاری اختراعی قاب

شود که در از نظر صنعتی اختراعاتی کاربردی محسوب می

گاه ل ساخت یا استفاده باشد. یعنی هرای از صنعت قابرشته

رد و قابلیت ـهای صنعتی کاربینهـکی از زمـراع در یـاخت

شود. منظور از برداری داشته باشد، صنعتی قلمداد میهرهـب

عنای گسنرده آن است و شامل مواردی نظیر صنایع صنعت م

 از گردد. منظوردستی، کشاورزی، ماهیگیری، و خدمات می

 درخواست موضوع اختراع که است آن صنعتی کاربرد داشتن

 .عملی باشد کاربرد و نباشد تئوری ارزش دارای ایده یک صرفاً

ای دارد و تضمین این شرط در حقوق اختراعات مفهوم ویژه

برداری صنعتی از اختراع کند که امکان استفاده و بهرهمی

وجود دارد زیرا گواهینامه ثبت اختراع اصوالً موجب تعلق 

وضوع اختراع ـبرداری از مقوق انحصاری از بهرهـگرفتن ح

ای باشد باشد و بر این اساس الزم است که اختراع به گونهیـم

و بصورت صنعتی برداری قرار داد تا بتوان آن را مورد بهره

کارکرد صنعتی اختراع تنها مالکیت عملی و . (16) تولید کرد

م دهد بلکه این هجنبه کاربردی حقوق اختراعات را نشان می

ها از جمله آثار بخش از حقوق مالکیت فکری را از دیگر بخش

 .(95) سازدادبی و هنری متمایز می

 رد ورسد که این شرط ارتباط زیادی با وصف فنی دابه نظر می

 از نویسندگان حقوق مالکیت فکری قابلیت از این رو بعضی

ر د. (95) دانندکاربرد صنعتی را معادل داشتن وصف فنی می

ان واقع، کارکرد صنعتی اختراع تا حدود زیادی معادل با هم

ت و در عمل هرگاه وصف فنی برای اختراع شرط وصف فنی اس

ز نی به اثبات رسد، به این معنی است که داشتن کاربرد صنعتی

ر بدست آمده است. بر این اساس و با توجه به مطالبی که د

رسد که داروهای قسمت وصف فنی ذکر شد، به نظر می

 گیاهی به مشکلی برای احراز شرط کاربرد صنعتی در ایران

مان ، همبنای کنوانسیون اروپایی ثبت اختراعا، بربرنخورند. ام

مسائل که در آن بخش ذکر گردید، در ارتباط با کارکرد 

های موجود رغم سختگیریعلی. (15) گرددصنعتی مطرح می

ی ترستان برخی از کشورها تفسیر منعطفدر حقوق اروپا و انگل

 27 ماده 1 بند پاورقی از این شرط دارند. با توجه به تجویز

 عبارت جای به توانندمی کشورها است کرده که مقرر تریپس

 (Usefulness« )بودن مفید» عبارت از صنعتی کاربرد دارای

 شده نمایند، در برخی قوانین از این عبارت استفاده استفاده

 از تریوسیع معنای دارای بودن مفید که رسدمی نظر است. به

از  مریکا کهکشورهایی نظیر آ در زیرا باشدمی صنعتی کاربرد

 هب روییدا ابداع اند،این معیار یا عناوین مشابه استفاده کرده

 دکاربر قابلیت اگر حتی و برساند بشریت به نفعی آنکه صرف

 هشناخت ثبت قابل و مفید باشد، اختراع نداشته را صنعت در

 این به صنعتی کاربرد که است حالی در این. (17) شودمی

 اربردک قابلیت داروسازی صنعت در باید ابداع که باشدمی معنا

 .(17) نیست کافی بودن مفید صرف و باشد داشته را ساخت و

قانون ثبت اختراع چین به جای کاربرد صنعتی از  22ماده 

 ( استفاده کرده استPractical Use« )استفاده عملی»عبارت 
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کاربرد عملی برابر با تعریف این دو ماده به این معناست  .(96)

. (97) داشته باشد بربایستی نتایج مفیدی را دریکه اختراع م

 Useful« )پیشرفته مفید»همچنین در کانادا عبارت 

Improvement مفید»( و در استرالیا عبارت( »Useful به کار )

رفته است. چنین انعطافی فرصت بیشتری را برای محقق شدن 

این شرط از شروط اساسی ثبت اختراع و متعاقباً ثبت داروهای 

های همانگونه که از مثال براین اساس، آورد.گیاهی فراهم می

آید، رویکرد اتخاذ شده در میارائه شده در بخش وصف فنی بر

ایران نسبت به رویکرد اروپایی از انعطاف بیشتری برخوردار 

است و امکان تخقق این شرط در عمل در ایران برای ثبت 

داروهای گیاهی بیشتر است. در انتهای این بحث مفید فایده 

رد برخی کشورها پیرامون ارزیابی شرط خواهد بود تا رویک

ه در حقوق ثبت کاربرد صنعتی مرور گردد. الزم به ذکر است ک

چه لزومی به اثبات اینکه اختراع برای مقاصد اختراع اروپا، اگر

اما امکان باز ، (98) تجاری ساخته شده است، وجود ندارد

تولید ابداع بدون مشقت نامتعارف یکی از الزامات کاربرد 

این مسئله در مورد گیاهان نایاب یا . (57) صنعتی است

ممکن است ساخت مجدد  باشد زیراکمیاب حائز اهمیت می

 .(99) آنها با دشواری مواجه باشد

 

 گیرینتیجه. 6

بحث اصلی در این مقاله بررسی امکان حمایت از داروهای 

ن گیاهی در طب سنتی از طریق نظام ثبت اختراع بود. بر ای

عین ختراساس، مطالعه شد، با توجه به اینکه اصوالً مخترع یا م

، بایستی در تقاضانامه ثبت اختراع مشخص و معین باشندمی

که مخترعین داروهای گیاهی قابل شناسایی  در مواردی

می نیستند، بهتر است حقوق ناشی از ثبت اختراع در گروه بو

د وانتمربوطه حفظ گردد. به این ترتیب، نماینده این گروه می

 قوقحبرداری از نسبت به تسلیم تقاضانامه ثبت و مدیریت بهره

سب نتی مناشی از آن اقدام نماید. در صورتی که ابداعات داروی

 دار محلیبه گروه خاصی نباشد این کار توسط مقام صالحیت

 باشد.یا ملی قابل انجام می

اختراع بررسی شد که کشفیات،  در ارتباط با شروط ثبت

های تشخیص و درمان و ابداعات خالف اخالق، نظم روش

عمومی و شرع قابل ثبت به عنوان اختراع نیستند. با توجه به 

یاهی در طب سنتی مستلزم ایجاد یک اینکه داروهای گ

باشد، کشف محسوب محصول دارویی با خواص درمانی می

 گردد. همچنین، به دلیل اینکه هدف از ساخت داروهاینمی

شفای بیماران است، آنها مغایر نظم عمومی، اخالق و  گیاهی

رغم اینکه این داروها ممکن شرع نخواهد بود. به عالوه، علی

ه شدن بدون اینکه برای ثبت آنها اقدام شود، است بعد از ساخت

ای موجب مورد استفاده قرار گیرند، تا زمانی که چنین استفاده

افشای اطالعات کافی و مؤثر در ارتباط با این داروها نگردد، 

مشکلی برای جدید محسوب شدن نخواهد داشت. همچنین 

 رغم ادعای برخی از نویسندگان راجع به اینکه اطالعاتعلی

مربوط به داروهای گیاهی به طور گسترده منتشر و در اختیار 

هایی از مطالعات میدانی عموم قرار گرفته است، با ارائه نمونه

رفاً ـوضوع صـن مـر ارتباط با ایوان دـتروشن شد که نمی

های موجود های زیادی از رویهگویی کرد. در مقابل، مثالکلی

اساس آن رائه گردید که برهای محلی ادر جوامع بومی و گروه

 شود.های پزشکی و دارویی محرمانه نگه داشته مینوآوری

یکی دیگر از شروط ثبت اختراع داشتن وصف فنی است. این 

شرط ارتباط نزدیکی با دو شرط دیگر یعنی داشتن گام 

ابتکاری و کاربرد صنعتی دارد. در این مقاله بررسی شد که در 

شود و در رت منعطفی اعمال میحقوق ایران این شرط به صو

مقایسه با قوانین انگلیس و اروپا چالشی را برای انواع داروهای 

اساس قوانین اروپا و انگلیس نماید. اما، برگیاهی ایجاد نمی

ایجاد دارو از طریق یک فرایند صنعتی برای تأمین این شرط 

ضروری است. زمانی که ایده استفاده از یک گیاه معین برای 

مهارت عادی در طب  ان بیماری مشخص برای دارندهدرم

سنتی و صنعت داروسازی بدیهی نباشد، آن داروی گیاهی 

باشد. این مسئله در ارتباط با تغییر دوز دارای گام ابتکاری می

دارویی برای بهینه شدن تأثیرات دارو نیز صادق است. با توجه 

یده بسیاری خالف عقرسد برالذکر به نظر میبه استدالالت فوق

از نویسندگان در عرصه حمایت از دانش و طب سنتی، نظام 

تواند به عنوان یکی از سازوکارهای حمایت از ثبت اختراع می

داروهای گیاهی مدنظر قرار گیرد و صرفاً نباید با استناد به 
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ره ـکلی این نظام را از دای هایگیریها و نتیجهاستنباط

 از آنها خارج شود. های موجود برای حمایتزینهـگ

 

 تشکر و تقدیر .7

ر نوشتا این تدوین و تهیه جهت را مسیر که عزیزانی همه از

 سپاسگزارم. کردند، هموار

 

 نویسندگان سهم .8

 تجزیه، نگارش، آوری،جمع از اعم تحقیق این تمامی مراحل

 است. شده انجام نویسنده سوی از پردازیاستدالل و تحلیل

 

 منافع تعارض .9

 ندارد. وجود منافعی تعارض چگونههی
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Background and Aim: Herbal drugs are the result of human interaction with 

their environment in the use of plants in the treatment of diseases, which is 

considered as the legacy of the predecessors that is the intellectual property of a 

country. Considering the necessity of legal action to protect traditional knowledge 

and medicine due to the misuse of this knowledge, in recent years increasing 

attention has been paid to the protection of traditional herbal medicines based on 

the patent system. The basic argument in this regard is whether the legal 

protection of the patent system from traditional medicine is possible with respect 

to its specific features?  

Materials and Methods: This research was conducted by library and 

documentary methods and through the texts and documents related to the 

subject of research. Iranian and foreign sources were collected and reviewed by 

content analysis method. 

Results: It was observed that the discoveries, methods of diagnosis and 

treatment and innovations that are unethical and against public order and sharia 

can not be patented. Given that herbal medicines in traditional medicine require 

the creation of a medicinal product with healing properties, it is not considered as 

a discovery. Although these drugs may be used after they have been 

manufactured without registration, as long as such use does not disclose 

sufficient and effective information about these drugs, it will not be a problem to 

be considered new. Also, despite the claims of some authors that information 

about herbal medicines has been widely disseminated and made available to the 

public, it has become clear by providing examples of field studies that it is not 

appropriate to generalize in this regard. In contrast, many examples of practices 

in indigenous communities and local groups were provided to keep medical and 

pharmaceutical innovations secret. Also, when the idea of using a certain plant to 

treat a specific disease is not obvious to a person with ordinary skills in traditional 

medicine and the pharmaceutical industry, that herbal medicine has an inentive 

step. 

Ethical considerations: This article is authored paying attention to ethical 

considerations such as honesty and trustworthiness in the analysis and citation. 

Conclusion: The patent system can be considered as one of the mechanisms to 

support herbal medicines and should not be excluded from the scope of options 

available to support these medicines despite of some problems. 
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