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 ویا تجزیه  آوری، ذخیره، پردازشهای بیوانفورماتیک عموما به منظور جمعنوآوری هدف: و زمینه 

ین اساس ار ـشوند. بسازی شده توسط رایانه حاصل میهای پیادههای زیستی به روشتحلیل داده

ای افزارهت از نرمافزارها شالوده اصلی و بنیادین بیوانفورماتیک بوده و حمایادعا کرد نرمتوان می
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و  آورید. جمعـباشطبیقی میت -حلیلی ـه روش تـوع نظری و بـحقیق از نـن تـای ها:روش و مواد
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رد نعتی، رویه قضایی خاصی در موصبجز چند کشور پیشرفته  ها حاکی از این استیافته ها:یافته

ل در ابل اعماربط قبیوانفورماتیک وجود ندارد. قوانین ذی افزارهایدعاوی پیچیده مربوط به نرم

وئی انون ساست و هیچ ق های سنتی حقوق مالکیت فکریکشورهای منتخب نیز عمدتاً محدود به نظام
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 مقدمه. 1

 وم دراختراعات بیوانفورماتیک بطور مداانداز حقوقی ثبت چشم

 حال گسترش است. محققین عرصه بیوانفورماتیک درصدد

انجام اختراعاتی با تعامل میان دو عرصه علوم اومیکس 

(Omics)  ،همانند پروتئومیکس، ژنومیکس، ترانسکیپتومیکس

متابولومیکس و علوم کاربردی همانند بیولوژی مولکولی، 

، ریق ریاضیات، مهندسیـی از طبیوتکنولوژی، بیوشیم

اصله باشند. اطالعات حای میهای رایانهها و برنامهسیستم

 بی وبازیا های داده بیوانفورماتیک ذخیره،ربط در پایگاهذی

ون ـن اطالعات همچـای لیو تحل هیتجزشوند. پردازش می

مل شا یستیز یهامولکولعناصر و ساختار  های مربوط بهداده

ط توس هانیها و پروتئکینوکلئ دیهمان اس ای یکیژنت مواد

به  هاآن یخروج تاًینها گرفته وصورت  ایرایانه یافزارهانرم

راریخته با ـت کشاورزی محصوالت د،یجد یهادارو اختراع

شات ـایـها در قالب آزمنـروتئیـبینی وظایف ژن و پپیش

 یبرا والًاص. شوندمیمنجر  (In silico)ای هـانـسازی رایهـشبی

عملکرد  ییشناسا یستیو کارآمد محصوالت ز دیتوسعه مف

بوده و  تیاهم زئحا اریسب DNA لیو تحل هیتجزو ها ژن

 عاتاطال پردازش با کیوانفورماتیب علم در ربطذی یهاکیتکن

 .(1) ردیگیصورت م رایانهتوسط 

اند داشته یاریدانش سهم بس نیا یافزار در ارتقانرم نیمهندس

 ییاند که تواناگسترش دادهای به گونهرا  ایرایانه یهاو برنامه

 اطالعات در نیو قابل دسترس بودن ا زیو آنال یسازمانده

 نیاز ا یکی. سازددانشمندان فراهم  یبرانیز  راداده  یهاگاهیپا

 و یهمانند سهیکه به منظور مقا است  (Blast)بلستها برنامه

در قالب  او ی شده ییشناسا یهاطیمح در یتوال دو مشابهت

که  ییهانهیآم دیاس ای دینوکلئوتدو  سهیمقا یبرا تمیالگور کی

 یامشابه کارکرد یستیز طیدر مح یاند ولنشده ییشناسا

 ینیبشیپ یها برابرنامه لیقب نیشود. از ایرند، استفاده مدا

نحوه  و یا شناسایی نیپروتئ ،ژن ناشناخته کی یکارکردها

ورد ـود. در مـشیاده مـاستف ها نیزغییر آنـو ت لـکامـت

راشه ژنی ـته ـب وانـتیمز ـنی ایهـرایان یزارهاـافسخت

(Gene Chip) یهایالتو به موجب آن، که کرد اشاره DNA 

 کی یرو بر (Microarray)ریزآرایه درهم  یهادر رشته

 .(2) اندشده یدهسامان تراشه

 هایبا توجه به توضیحات ارایه شده مبرهن است که نوآوری

مایت افزارها نیازمند اخذ حکید بر نرمبا تأبیوانفورماتیک 

و  افزارهاحقوقی موثر هستند. اما به تناسب ماهیت این نرم

 ربط در کشورهای مختلف،بینی شده ذیقوانین حمایتی پیش

ات، م ثبت اختراعقالب نظا تواند درنوع حمایت قابل اعطا می

اظ ... با لحباز و هایی همچون متننظام کپی رایت و یا مدل

بط با دسترسی به های قانونی و الزم مرتشرطسایر پیش

 نیز باشد که در این مقاله ضمن یجیتالید اطالعات توالی

ن ب ایقال افزارهای بیوانفورماتیک دربررسی قابلیت حمایت نرم

یقی موضوع در برخی کشورهای مصادیق، نسبت به بررسی تطب

ه حادیجمله ایاالت متحده آمریکا، کانادا، ژاپن، ات منتخب از

اً عمدت فزارانرمشود. الزم به ذکر است اروپا و ایران نیز اقدام می

 فاوتیهای متتواند بر الگوریتمهاست که میترکیبی از برنامه

وین تدهای پیچیده و استوار باشد. از این رو، خلق الگوریتم

 زمره  درافزارهایی با قابلیت کاربرد صنعتی، آنها را غالباًنرم

قی بر این اساس، تحوالت حقو. (3) اختراعات قرار داده است

یر بر ثتأافزارها نیز بیرو به رشد در عرصه کلی ثبت اختراع نرم

یک رماتافزارهای بیوانفونحوه و نوع رویکرد ثبت اختراعات نرم

 نخواهد بود. 

 

 مالحظات اخالقی. 2

در مقاله حاضر کلیه اصول اخالقی پژوهش از قبیل اصالت 

 یت شده است.داری رعامتون، صداقت و امانت

 

 هامواد و روش. 3

ده مقاله پژوهشی حاضر از نوع نظری بوده و روش مورد استفا

ا استفاده از مطالعات ـطبیقی بت -در آن روش تحلیلی

 باشد.ای و اسنادی میهکتابخان

 

 هایافته. 4

بجز چند کشور پیشرفته صنعتی،  ها حاکی از این استیافته

ه ـوط بـربـاوی پیچیده مورد دعـه قضایی خاصی در مـروی
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ربط قابل بیوانفورماتیک وجود ندارد. قوانین ذیافزارهای نرم

های سنتی اعمال در کشورهای منتخب نیز محدود به نظام

حقوق مالکیت فکری است و هیچ قانون سوئی ژنریس )خاص( 

  باشد.افزارهای بیوانفورماتیک نمیمتوجه حمایت از نرم

 

 بحث. 5

 ظام و شروطبیوانفورماتیک و بررسی ن هایافزارنرم. 1-5

 حمایتی

 یروین عنوانه ب ایرایانه یافزارهانرمهمانگونه که گفته شد 

 نیمهمتر .هستند کیوانفورماتیب دیتول زارـاب و رکـمح

 آنها عملکرد ییشناسا و DNA لیتحل و هیتجز یهاکیتکن

 زاهمواره شناسان ستیز .رندیگیم صورت افزارهانرم توسط

 وعناصر  ینیبشیو پ یابیباز ،یسازرهیذخ یبرا هارایانه

 نبدو واقع در کنند.یاستفاده م یستیز یهاساختار مولکول

 میهست همواج اطالعات و هاداده از یانبوه با افزارهانرم حضور

 وسعهت یبرا رو نیا از .میشو مندبهره آنها از میتوانینم که

 کیورماتوانفیب یافزارهانرم از تیحما کیوانفورماتیبعلم  شتریب

ت از ـن قسمت قابلیت حمایـدر ای. دارد یاریبس تیمـاه

ت، رای افزارهای بیوانفورماتیک در قالب نظام حمایتی کپیرمـن

 ام حقوقثبت اختراع و در نهایت مدل متن باز )خارج از نظ

رار ـررسی قـورد بـانحصاری مدف غیرـمالکیت فکری( با ه

  گیرد.می

 

 انفورماتیک درافزارهای بیوقابلیت حمایت از نرم. 1-1-5

 قالب نظام کپی رایت

 یکپ نظام ی،فکر تیمالک حقوق یتیحما هایجمله نظاماز 

ای بر اساس های رایانهافزارها و برنامهباشد. نرممی تیرا

المللی از جمله موافقتنامه تریپس، معاهدات وایپو مقررات بین

ق آثار ادبی محسوب ـیی از مصادیوپاهای ارلـو دستورالعم

 انیب شود،یم تیحما تیرا یآنچه که در نظام کپشوند. می

عمل  جهینت یعنیباشد  لیاص انیب نکهیاست مشروط به ا

 و نیترمهم عنوانه ب اصالت مبتکرانه شخص مولف باشد.

از طریق نظام  ایرایانه یافزارهااز نرم تیحما شرط نیتریاصل

 Object)کدهای موضوع  .مطرح شده است کپی رایت نیز

code)  و کدهای مبدا(Source code) افزارهای در نرم

بیوانفورماتیک نیز یک شکل اصیل از بیان بوده که قابل 

باشند. لذا حمایت کپی حمایت توسط نظام کپی رایت می

که جستجوگر  "بلست"افزاری رایت بطور نمونه از برنامه نرم

مشابه در یک بانک اطالعاتی است تنها های زیستی مولکول

شود و عناصر کارکردی و شامل کدهای یادشده در برنامه می

توانند افزارها نمیروش مقایسه بکار گرفته شده در این نرم

 موضوع بیان اصیل و حمایت در قالب نظام کپی رایت باشند

ربط در حقوق ایران در خصوص با این وصف، چالش ذی .(2)

افزارها معطوف به قابلیت حمایت صرف از کدهای مبدا نرم

دگان ـون حمایت از پدیدآورنـه اجرایی قانـنامآئین 2ماده 

نبع را نه بخشی مجزا از ای است که کد مافزارهای رایانهنرم

افزار تلقی نموده است. افزار بلکه جزو متعلقات الینفک نرمنرم

حال، این سوال مطرح است که آیا اصالت در کدهای منبع 

افزار تعمیم یابد؟ به عبارتی دیگر، آیا بایست به خود نرممی

تواند صرفاً ناشی از اصالت کد منبع آن افزار میاصالت نرم

 باشد؟

ی مختلف بر لزوم برخوردار یحقوق یهانظاماین اوصاف، با 

 یاعطا یبرا یشرط اساس کیعنوان ه افزار از اصالت بنرم

اتفاق نظر دارند.  ی در قالب نظام کپی رایتحقوق یهاتیحما

چند نکته  یستیافزارها بااصالت نرم صیو تشخ نییدر تعالبته 

 یافزارنرم ی،و هنر یآثار ادب گریهمانند د اصلی لحاظ شود.

نباشد و نقش  گرانیکار داز  یاصالت است که کپ یدارا

به عبارتی دیگر، . باشد حرزمکامالً  آن نیتدو در دآورندهیپد

 مورد که افزارنرم یاصل یهاقسمت در یستیبا دآورندهیپد

 یطراح و برنامه متن لیقب است از تیرا یکپ نظام تیحما

 گرید مورد .باشد داشته یاساس ینقش افزارنرم یمعمار و اولیه

 افزارنرم اصالت نییتع در ختیشنا ییبایز موضوعات نکهیا

 در یی شناختیبایز یارهایمع به توجه عدم. باشندینم لیدخ

نیز به  2009 ییاروپا دستورالعمل باچهید در اصالت اثبات

 وجود صیتشخ یبرا که ییارهایمع": است شده دیقصراحت 

 دینبا روندیم بکار یاانهیرا یهاامهبرن در اصالت فقدان ای

 افزارنرم در ختیشنا ییبایز ای یفیک یابیارز چگونهیه متضمن

 چه تا کیوانفورماتیب یافزارهانرم، اینکه جهینت در .(4) "باشد
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 اریمع صیتشخ در هستند یفن یهایژگیو متضمن زانیم

ی زمان تا تیرا یکپ یتیحما نظام در. باشدینم مالک اصالت

 حسوبـم لیاص نباشد، یکپ اـی باشد نشده ریتکث رـاث هـک

البته الزم به ذکر است که مصداق و دامنه شمول . گرددیم

تواند متفاوت تعریف مین معیار اصالت نیز در هر کشور میه

شده باشد. در حقوق ایران، مفهوم اصالت تحت عنوان ابتکاری 

بودن اثر مورد توجه قرار گرفته است. قانون حمایت از حقوق 

اثر را آن چیزی  1348ال مؤلفان و مصنفان و هنرمندان س

بتکار پدیدآورنده کند که از راه دانش و هنر و و یا اتعریف می

نیز از آثاری که از ترکیب سایر  12ایجاد شده باشد. در بند 

 3شود، سخن به میان آمده است. به موجب ماده آثار ایجاد می

افزار شخص یا پدیدآورنده نرم"نیز  1383نامه اجرایی آیین

اشخاصی هستند که بر اساس دانش و ابتکار خود کلیه مراحل 

افزار را سازی نرمطراحی، ساخت و پیاده مربوط اعم از تحلیل،

شود که با توجه به تعاریف یادشده، مشخص می "انجام دهند.

در حقوق ایران، ابتکاری بودن اثر به معنای همان اصالت اثر 

این، شایان ذکر است که اخذ تائیدیه فنی از  مضافاً بر باشد.می

صالح و ثبت از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد مراجع ذی

رای ـحقوق ناشی از کپی رایت ب مندی ازاسالمی برای بهره

 باشد.افزار مورد نظر الزم مینرم

 

فزارهای بیوانفورماتیک در رمنقابلیت حمایت از . 2-1-5

 قالب نظام ثبت اختراع

 ینظام کپ میان سهیافزارها، در مقااز نرم تیخصوص حما در

 تحت تیحما کسببه  لیتما ،نظام ثبت اختراعات و تیرا

 از تنها تیرا یکپ نظام . چرا کهاستبیشتر  اختراعات نظام

 قابل ایرایانه یهابرنامه عملکرد و کندیم تیحما لیاص انیب

 یهابرنامهبدا کد م هرچند گرید یو از طرف ستندین تیحما

 اگر اماد نشومی تیحما تیرا یکپ قیاز طر ایرایانه یافزارنرم

نیز  یاصل کدبه  ای کهگونه بهشود  یسیبازنو یکد چنین

از  .ستین اعمال قابل تیرا یکپ یتیحما نظام نباشد، هیشب

نظام ثبت  به افزارهانرماز  تیحما درکشورها این رو برخی 

. البته الزم به ذکر است آن دارندبیشتری  لیاختراعات تما

افزارها قابلیت حمایت در قالب نظام ثبت دسته از مصادیق نرم

ها با مفهوم اختراع و شرایط ا دارند که ماهیت آناختراعات ر

جدید بودن، گام ابتکاری و کاربرد صنعتی نیز مطابقت کامل 

افزاری بیوانفورماتیک در علوم استفاده از نرمداشته باشد. 

 زیستی کشاورزی و پزشکی نیز از این قاعده مستثنی نیست

در حقوق ایران، ماده دوم قانون حمایت از پدیدآورندگان . (5)

افزار به عنوان ای نیز بر قابلیت ثبت نرمافزارهای رایانهنرم

کید کرده و در صورت دارا بودن شرایط اختراع تصریح و تأ

 افزارهایجمله نرم افزارها ازتوان از نرممذکور، می

، 1389در سال  بیوانفورماتیکی به عنوان اختراع حمایت کرد.

شورای عالی انفورماتیک دستورالعملی نیز برای آشنایی و 

ای به عنوان اختراع های رایانهافزارراهنمایی متقاضیان ثبت نرم

افزار در قالب منتشر نموده است. الزم به ذکر است ثبت نرم

نظام ثبت اختراع نیز نیازمند تائیدیه فنی است که در سازمان 

ران )جایگزین شورای عالی انفورماتیک( فناوری اطالعات ای

شود، مطابق با شروط نظام ثبت اختراع بررسی و استعالم می

افزار به منظور حمایت از آن اما این تائیدیه با تائیدیه فنی نرم

در قالب حقوق کپی رایت دارای تفاوت در ماهیت، مدت 

 باشد. حمایت و اثر حقوقی می

دسته سیستمی،  3رها به افزاطبق دستورالعمل فوق، نرم

افزارهای شوند. نرمکاربردی و خدماتی تقسیم می

ها را کنترل از داده (torrent)بیوانفورماتیک یک مجموعه 

تواند شامل پایگاه کنند. هر داده به عنوان ورودی، که میمی

ای باشد که اطالعات ژنتیکی را نشان های بزرگ و پیچیدهداده

ای های رایانهجی، که شامل گرافیکدهد و به عنوان خرومی

 .(6) شودافزار تحلیل و بررسی میباشد، توسط نرمپیشرفته می

با توجه به ماهیت فنی بیوانفورماتیک، بیشتر اختراعات 

از  افزاری هستند کههای نرموانفورماتیکی نیز ناشی از فرآیندبی

های قابل خوانش توسط رایانه حاصل ها و واسطهطریق سیستم

واقع جزو  افزارهای بیوانفورماتیک دراند. بر این اساس، نرمشده

ها غالبًا افزارهای کاربردی تلقی شده و ثبت اختراع آننرم

وابسته به فرایند ساخت، بطوری که بتواند کاربرد و ماهیت 

باشد. فزار به دنبال آورد، نیز میاخاص و متمایزی را برای نرم

به عنوان نمونه، اجرای یک تحلیل آماری ژنتیکی چندان 

باشد لیکن تشخیص افزار نمیگر گام ابتکاری در نرمتوجیه
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تواند وجود یک آنیوپلوئیدی کروموزومی در یک جنین می

افزار بیوانفورماتیکی واجد ماهیت فنی متمایز در قالب یک نرم

 باشد.

توانند مستند افزاری میالزم به ذکر است، فرآیندهای نرم البته

ای ثبت اختراعات، بطور نمونه در به قوانین ملی یا منطقه

افزار از سوی رایانه و اجرای نرم"اتحادیه اروپا، با لحاظ شرط 

که بطور تفصیلی در صفحات بعد مورد  "احراز اثر فنی آن

 زا نیز واقع شوندبررسی قرار خواهد گرفت، مورد حمایت مج

رد ـراعات منتج از کاربـصوص اختاز طرف دیگر، در خ .(7)

افزار بیوانفورماتیکی نیز، بطور نمونه در مواردی که ارزش نرم

یک اختراع در ایجاد یک محصول درمانی است، چنین 

بندی موضوعات واجد توانند متناسب با دستهیاختراعاتی م

شرایط برای ثبت در هر کشور، به عنوان نمونه مطابق با قانون 

یا ادعاهای مبتنی بر  "ترکیب مواد"ثبت اختراع آمریکا، ذیل 

 یک ماده دارویی مورد حمایت واقع شوند. مضافاً بر "ساخت"

ختراع با این، در این موارد که یک محصول درمانی قابل ثبت ا

شود از روش ادعای استفاده از ابزار بیوانفورماتیک اختراع می

 Product-by-process)فرآورده از طریق فرآیند "موسوم به 

claims) شود. این نوع ادعاها همان ادعاهای استفاده می

فرآورده بوده که از طریق فرایند تولید آن مورد درخواست 

 باشند. برای اخذ حمایت می

 اختراع ثبت تیحما از اختراع کی نکهیا فرض باحال،  به هر

 کیوانفورماتیب صنعت یبرا یعمل چالش کی ،نباشد نیمستث

افزار نرم یستیبا فن آن در ماهر کارشناس که ستا نیا

 یبررس تخصصی به خوبی نظر نقطه از را ربطای ذیهـرایان

از  یادیتعداد ز رسدینظر مه ب دیبعاز آنجایی که  .کند

 کیوانفورماتیعلم ب در ادارات ثبت اختراعات ارشناسانک

یافتن ممیزی که در هر دو علم رایانه و  ،مهارت داشته باشند

برای نمونه،  .(8) بیولوژی آموزش دیده باشد کار دشواری است

 2013یک درخواست ثبت اختراع بیوانفورماتیک که در سال 

توسط اداره ثبت اختراعات آمریکا مورد بررسی قرار گرفت 

های مدیریت یک پایگاه داده شامل ادعاهایی معطوف به شیوه

طول روند بررسی، ممیز اداره ثبت اختراعات زیستی بود. در 

آمریکا فقدان تخصص خویش نسبت به علوم زیستی را آشکار 

ها ها و ژنساخت. وی به عنوان یک ممیز حتی با اسید آمینه

ناآشنا بود و عبارت پردازش داده و بیان ژن را نیز درک نکرده 

 .(7)بود 

 را دخو اظهارنامه یستیباثبت اختراع  انیمتقاض از سوی دیگر،

 یعانتزا دهیا شائبه هرگونه از یعار تا بنویسند واضح چنان

 ثبت اداره. دنکن کسبرا  اختراع ثبت یگواه تیموفق باو  باشد

 و ژهیو اساسا" یافشا به یمتقاض الزام با یستیبانیز  اختراعات

 یاهدهیا اختراع ثبت از "شده ادعا اختراع از معتبر کاربرد

افزارهای حق ثبت اختراع نرملذا  .دکن ممانعت یانتزاع

ر ها به شماترین نوع حمایتالوصولبیوانفورماتیک از صعب

 .(9)رود می

 

افزارهای بیوانفورماتیک رمحمایت از توسعه ن. 3-1-5

  (Open source)در قالب مدل متن باز 

دان نشمنافزارها در بستر اینترنت، دابا گسترش استفاده از نرم

ش تال زارها بین پژوهشگران وافتبادل رایگان نرم متوجه شدند

وسعه و ت افزارها بخشی از فرایند تحقیقبرای ارتقا و توسعه نرم

فزار امواکنش به انحصاری شدن بازار نر شده است. از این رو در

 های حمایتی مبتنی بر حقوق مالکیت فکری، مدلتوسط نظام

 حمایتی متن باز مطرح شد. 

 صدور دوران اکنون که بر این باورند نداندانشمبرخی از 

ی حال درها آن. است افتهی انیپا افزارهانرم یبرا اختراع یگواه

 صدور در توقف بهملزم  را اختراعات ثبت اداره ستندین قادر که

 یاعضا حداقل ،نمایند افزارهانرم یبرا اختراع ثبت یهایگواه

 منصرف افزارهانرم اختراع ثبت از را خود علمی یهاانجمن

 گونه هرچاپ  رد ،شانکارهای ایراه از ی دیگرکی. سازندمی

. به عبارت است یعلم مجالت در اختراع ثبتمبتنی بر  مقاالت

 اختراعات نظام لهیبوس که را یافزارنرم که یمقاالت دیگر،

 را ربطذی اختراع ثبت درخواست موضوع ای شودیم تیحما

را  یعلم مجالت در چاپ تیابلق ،ندباش کرده و بررسی فیتوص

 دانشمندانمحققین و  از ی دیگربرخ کردیرو. خواهند داشتن

 افزارهانرم اختراعات ثبت به سانینو افزارنرم اقدام که ستا نیا

غیر  در. ابندی توسعه باز متن یافزارهانرم عمالً و خاتمه یابد
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 یراـاج یراـب شوند ورـمجب یروز دارد احتمال این صورت

 .(1) رندیبگ مجوز اندنوشته خودشان که یافزارنرم

یت الکبطور کلی، اصول حاکم بر نظام متن باز با نظام حقوقی م

و  های خاصهای اساسی دارد. با توجه به ویژگیفکری مغایرت

ر دها افزارها دارند و رشد و توسعه آنمنحصر به فردی که نرم

شد، باگرو انتشار و امکان آزادانه تحقیق بر روی آنها نیز می

تی حمای افزارها از دایرهوج نرمدانشمندان، متمایل به خربرخی 

ن ی متافزارها به نظام نرمنظام حقوق مالکیت فکری و ورود آن

ع گر حق منباشند. اگر چه حقوق مالکیت فکری تضمینباز می

 افعاستفاده غیرمجاز از سوی دیگران است، اما دانشمندان مد

ن یگراافزارها را مشروط به دسترسی دنظام متن باز تکامل نرم

ا ار رافزرمـافزار دانسته و ارتقا و توسعه نه کد مبدا نرمب

زار افگر منفعت جامعه و حتی منفعت دارنده اولیه نرمتضمین

ای نمایند. برای این منظور، یکی از راهکارها اعطتلقی می

 افتهیافزار ارتقا برداری است که مطابق آن نرممجوزهای بهره

شود. بطور کلی، می افزار اصلی بازمنتشرتحت نام نرم

 برداری امکان صرف نظر کردن دارنده حق ازمجوزهای بهره

رر ـه حتی نظام کپی رایت نیز برای وی مقـهمه حقوقی ک

زیع از تونماید. از اصول بنیادین نظام متن بسازد، فراهم میمی

وسط افزار تافزار و اجازه توسعه نرمکد مبدا به همراه نرم

 وتوان به افزایش سهولت تایج آن میگیرنده آن است. از ن

 سرعت انتقال تکنولوژی و گسترش آن اشاره کرد که در عمل

ین اشود. افزارهای متن باز میموجب به روز رسانی سریع نرم

امر در علومی مانند بیوانفورماتیک که دارای سرعت رشد 

ه د بتوانباالیی است بسیار موثر و محسوس بوده و نهایتاً می

 ود. های تجاری در این زمینه نیز منجر شگذاری شرکتسرمایه

افزارهای بیوانفورماتیک تا حد زیادی به در دسترس توسعه نرم

های قابل بارگیری بستگی ای از دادهبودن مجموعه گسترده

دارد که توسط محققین در هر جای دنیا قابل دانلود و تجزیه و 

در حال حاضر  های ژنومیبیشتر داده .(5)باشند تحلیل می

آنالین در دسترس هستند. دانشمندانی بصورت آنالین و غیر

کنند اغلب تمایل بسیاری دارند که که در این زمینه کار می

زمینه را برای استفاده دیگران از اختراعشان تسهیل کنند. 

افزار آزاد را با هدف ارائه تصویری ریچارد استالمن جنبش نرم

ن یک تجربه غنی فرهنگی در قالب افزار به عنواتوسعه نرماز 

بخشد. در عینیت می 1985افزار آزاد در سال سیس بنیاد نرمتأ

افزار بصورت آزاد و رایگان افزار آزاد، کد مبدا نرمجنبش نرم

افزار بیشتر و بیشتر اصالح و ارتقا یابد. در شود تا نرمتوزیع می

ایت استفاده شده و در راستای ایجاد این فرایند از نظام کپی ر

)کپی آزاد و غیرانحصاری( در مقابل  "کپی لفت" اثر، عمل

پذیرد تا کدها بطور )حق انحصاری( انجام می "کپی رایت"

اختیار همگان قرار  افزار دررایگان و به منظور توسعه نرم

های گیرند. با این کار، نظام کپی رایت با ساماندهی فعالیت

افزار در یک محیط عملیاتی، تنوع و هندگان نرمدتوسعه

را نیز  نوآوری جامعه دیجیتال و در نتیجه حیات اجتماعی آن

های کد باز این توانایی نماید. بطور خالصه، پروژهتضمین می

سازی و بهینه نمودن ساختار بالقوه را دارند تا به منظور غنی

لبته در ت( ا)کپی رای زندگی فرهنگی، از حقوق مالکیت فکری

معمول نیز بهره گیرند. البته الزم به ذکر است که مقاصدی غیر

به رغم مزایای فراوان در نظام متن باز، معایبی همچون آسیب 

به حق تمامیت اثر، عدم تضمین خدمات و عدم توجه کافی به 

منافع پدیدآورنده تا حدی است که قبول این نظام به عنوان 

ای را با افزارهای رایانهنرم یک نظام مناسب و مستقل از

های مشابهی استدالل (10) سازدهای جدی مواجه میتردید

افزارهای های ژنتیکی و نرمنیز در زمینه حمایت از داده

با این اوصاف، از  .(11)بیوانفورماتیک تاکنون مطرح شده است 

افزارهای بیوانفورماتیکی که در قالب متن باز مورد جمله نرم

 ,Net Bio, Amphoraاند عبارتند از: ار گرفتهاستفاده قر

Anduril, Bioclispe, Bio Peri  وGeworkbench یکی .

افزارهای متن باز ترین مجوزهایی نیز که در زمینه نرماز معمول

برداری گنو، جی پی ال گیرند مجوز بهرهمورد استفاده قرار می

(GNU, GPL) که کند می این مجوز تضمین باشد.می

افزار گذاری و انتشار نرمربران حق مطالعه، ویرایش، اشتراککا

اما دارنده مجوز حق اعطای مجوز مجدد به  شت،را خواهند دا

افزار افزار و اثر اشتقاقی دیگر از آن نرمسایرین در خصوص نرم

دکتر یوشیوکی ناکومارا از دانشگاه هوکایدو در  .(12) را ندارد

 Creative) "مشترکات خالقانه"ژاپن معتقد است جنبش 

Commons)  در  "متن باز"در ژاپن نیز شبیه به جنبش
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با این وصف، شرط  .(1)ایاالت متحده آمریکا و اروپا است 

مجوز یادشده در فوق درخصوص عدم قابلیت اعطای مجدد 

مجوز به دیگران، به نوعی حاکی از یک وجه تمایز اصلی حقوق 

به عنوان نمونه به باشد. کپی رایت با مدل متن باز نیز می

نامه اجرایی قانون حمایت از آئین 13موجب ماده 

افزارهای رایانه در ایران، حقوق مادی و پدیدآورندگان نرم

افزارهای دیگر افزارهای جدید که به واسطه نرممعنوی نرم

افزار جدید است. لیکن آید متعلق به پدیدآورنده نرمپدید می

شود که پدیدآورنده ساس میدر مدل متن باز این ضرورت اح

افزار مکمل جدید به ویژه پدیدآورنده مستقل برای تضمین نرم

موفقیت پروژه تجاری موضوع متن باز جدای از الزامات فنی، 

افزار مکمل گذاری نرمربط شامل به اشتراکالزامات تجاری ذی

اد ـنیـس بـماید. تأسیـحاظ نـز لـرایش و.... را نیـجهت وی

های متن باز در سازمان فناوری اطالعات بر اساس افزارنرم

مبنی بر لزوم انجام اقدامات  91مصوبه هیات دولت در سال 

، حکایت از افزارهای متن بازمقدماتی برای مهاجرت به نرم

تمایل کشور به استفاده از مدل متن باز در این عرصه نیز دارد. 

د تصویب قوانینی افزارها نیازمناما اعمال این مدل در زمینه نرم

بینی تمامی الزامات فنی، حقوقی و تجاری خاص جامع با پیش

باشد. قابلیت استفاده مورد نیاز در عرصه بیوانفورماتیک می

افزارها و احتمال بروز شکست در هکرها از کد منبع باز نرم

پروژه تجاری موضوع مدل متن باز از جمله مصادیق کلی است 

دی ـونی جـظارتی و کنترل قانـی نهاه نیازمند مکانیزمـک

افزارهای بیوانفورماتیکی که قالب نرم باشد. این مشکل درمی

ها قابلیت دسترسی جیتالی ژنتیکی نیز در آنـات دیـاطالع

شود. مطابق با کنوانسیون تنوع یابند بطور ویژه نمایان میمی

و پروتکل  2021زیستی، چهارچوب جهانی تنوع زیستی پسا 

در خصوص دسترسی و تسهیم منافع ناشی از استفاده ناگویا 

منابع ژنتیک، دسترسی به منابع ژنتیک، مستلزم رعایت 

رضایت کتبی قبلی از کشور  الزامات حقوقی خاص شامل اخذ

افزارهای بیوانفورماتیکی مدل باشد. لذا در قالب نرم... میمبدا و

ژنتیکی  های حاوی اطالعاتها با بانکمتن باز که ارتباط آن

برای پردازش آن اطالعات همواره وجود داشته، قابلیت تجاری 

 های ژنتیکی و زیستی موضوع مدل متن باز درصحیح پروژه

های نظارت و کنترل بینی شروط و مکانیزمصورت عدم پیش

 پیرامون دسترسی به اطالعات توالیمورد نیاز مقدماتی 

قوقی مطروحه، باشد. چالش حدیجیتالی کشور، مورد تردید می

حقیقت عدم نیاز به اخذ  معطوف به این موضوع است که در

افزار بیوانفورماتیکی در قالب متن باز رضایت از پدیدآورنده نرم

بایست نافی حق تسهیم منافع عادالنه و ضرورت اخذ نمی

رضایت کشور مبدا دارنده منابع ژنتیک به لحاظ اطالعات 

ه آن ـتصل بهای مانکربط قابل دسترسی در بژنتیکی ذی

 .افزار بیوانفورماتیک باشدنرم

 

ر دافزارهای بیوانفورماتیک حمایت از نرم. 2-5

 کشورهای منتخب 

رهای بیوانفورماتیک در ایاالت افزاحمایت از نرم. 1-2-5

 متحده آمریکا 

 ونیکنوانس یاجرا 1988 قانون موجبه ب کایآمر حقوق در

 و شده گذاشته کنار ثبت ضرورت بر یمبن یقبل هیرو برن،

 تحقق شرط ثبت آن اساس بر که شده دهیبرگز انهیم یراه

وق حق نقض با مرتبط یدعوا اقامه الزمه یول ستین حق

 هک بوده ییکشورها نیاول از کایآمر. است فکری آثار مربوط

 یکپ انونق .ددا قرار تیحما مورد یادب اثر عنوانه ب را افزارنرم

 بلکه را یادب کردن یکپ تنها نه ایرایانه یهابرنامه یبرا تیرا

 دشدههای یابرنامه ساختار لیقب از یرادبیغ عناصر کردن یِکپ

ر در آثا یرادبیغ یهاجنبه حال نیا با. است کرده منع زین را

 یهادهـیا لـیاص انیب دره ـشوند کورتی حمایت میـص

 ندباش زیمتما هادهیا خود از و بوده ینوآور دارای سینوبرنامه

(8). 

محور موضوع -افزار، یک اختراع نرم1980پیش از اوایل دهه 

قابل ثبت در نظام اختراعات ایاالت متحده آمریکا نبود. دادگاه 

در پرونده گوتشاک علیه  1972عالی این کشور در سال 

محور قابل -افزاحکم داده بود که اختراعات نرم .(13)بنسون 

، 1981ثبت در نظام اختراعات این کشور نیستند. اما در سال 

دادگاه عالی  (14)برای اولین بار در پرونده دیاموند علیه دییر 

ن ـه از چنیـرایندی کـرد فـعالم کریکا اـده آمـایاالت متح

در صورتی که -کند واقع الگوریتم( استفاده می افزاری )درنرم
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قابل ثبت در   -ها دارای تازگی باشددر استفاده از الگوریتم

باشد. سپس اداره ثبت اختراعات آمریکا نظام اختراعات می

ای کرد. افزارهای رایانهتراع برای نرمشروع به صدور گواهی اخ

، سایر مراجع 1981بعد از پرونده دیاموند علیه دییر در سال 

افزارها از این پرونده قضایی نیز در مورد قابلیت ثبت اختراع نرم

 تبعیت کردند.  

ح شر در آمریکا، یک اختراع قابل ثبت در نظام اختراعات بدین

ند جدید و مفید، هرکسی یک فرآی"توصیف شده است: 

دستگاه، ساخت یا ترکیب مواد یا هرگونه پیشرفت جدید و 

صورت احراز  ها را اختراع یا کشف نماید، درمفید در آن

. تازگی، "تواند حق ثبت اختراع را کسب نمایدشرایط می

 سودمندی )برابر با شرط کاربرد صنعتی( و غیربدیهی بودن

عات ر قانون ثبت اختراباشند. دثبت اختراع می شروط قانونی

آمریکا، هیچ شرطی مبنی بر وجود استثناء درخصوص ثبت 

 اتیاختراعات وجود ندارد. با این حال، اختراعات یا اکتشاف

ند، هایی که بطور طبیعی در طبیعت واقع هستمانند ارگانیزم

 رگونههای انتزاعی و ههای طبیعی، ایدهقوانین طبیعت، پدیده

کننده یک این موارد که منعکس درخواست نسبت به ثبت

 نهامتفاوت از بکارگیری محض یا جداسازی آ "مفهوم ابداعیِ "

ز اهای قضایی آمریکا به منظور هدفی خاص نیستند، در رویه

  .(8)اند قابلیت ثبت اختراع مستثنی شده

ی ایانهرا افزارهایلذا برخالف اتحادیه اروپا، در آمریکا اگر نرم

 ختراعابت کلیه الزامات قانونی ثبت اختراع را دارا باشند قابل ث

 (16)استیت استریت بانک  لیاز قب ییهاپرونده. (15)هستند 

 (17)رکت ارتباطات اکسل ـتی علیه شتیده ایـرونـو پ

 یافزارهانرمروی  رببه خوبی ثبت اختراعات را  یهاچهیدر

ال فدر دنظری، دادگاه تجد1998سال  درد. گشو کیوانفورماتیب

 حکمبه صراحت چنین  استیت استریت بانکدر پرونده  کایآمر

 د،یمف یاجهینتدر صورت داشتن  یاضیر یهاتمیالگور که داد

 است. اعاتاختر نظام در ثبت قابل ملموس و منسجم

ای افزارهای رایانه، ثبت اختراعات نرم2008لذا تا قبل از سال 

بر این  معطوف به احراز نتیجه مفید، منسجم و ملموس بود.

های در پروژه کیوانفورماتیب یافزارهانرماساس، از آنجا که 

به کار  همین نوع نتایج نیز دقیقاً در راستای یستیز پژوهشی

. بودند طیشرا واجد بت به عنوان اختراعث یشوند برامی گرفته

یا   DNAبه عنوان نمونه، یک الگوریتم که در تحلیل توالی 

شود مادامی که در قالب ریاضیات داده پروتئین استفاده می

 بود. محض بیان نشده باشد قابل ثبت اختراع می

، با توجه به اهمیت رشته 1999در سال این،  مضافاً بر

 رایاره ثبت اختراعات آمریکا، یک واحد ببیوانفورماتیک، اد

 سیس کردع بیوانفورماتیک تأهای ثبت اخترابررسی درخواست

اداره ثبت اختراعات  1600این واحد در مرکز فناوری  .(18)

ه بهای مربوط واقع شده است. در این مرکز فناوری، درخواست

بندی با اختراعات فناوری زیستی و شیمی آلی در یک طبقه

 1990شوند. لذا از اواخر دهه بررسی می  AU 1631عنوان

ا داشت ت اداره ثبت اختراعات آمریکا این فرصت را به خوبی

و  راعـهای ثبت اختهای مربوط به پروندهافزار و دادهنرم

 هایی که ارتباط نزدیکی با ثبت اختراع ابزارهایپرونده

های زیستی را نیز محاسباتی برای تجزیه و تحلیل سیستم

 یکا،دهد. اداره ثبت اختراعات آمرداشتند، مورد بررسی قرار 

را   AU 1631شده دربندی اختراعات بیوانفورماتیک طبقه

 ها بررسیزیرمجموعه ثبت اختراعات مربوط به پردازش داده

 افزارهای سنتی نیز بطورکرده و اختراعات مربوط به نرم

ل، اند. با این حابندی شدهطبقه AU 2123ای در ذیل مشابه

بطور قابل  AU 1631 بندی شده درهای طبقهدرخواست

ه های مربوط بب درخواستتر از غالتوجهی متفاوت و پیچیده

بودند. از  AU 2123افزارهای سنتی در پردازش داده و نرم

ه بسوی دیگر، از آنجا که ثبت اختراع بیوانفورماتیک نیاز 

تر و بیشتری دارند، تعداد بیشتری از آن ممیزی دقیق

های افزارهای مربوط به نرمها در قیاس با درخواستدرخواست

جه میزین بیوانفورماتیک نه تنها توشدند. مسنتی مردود می

راعات ـهای زیستی اختررسی جنبهـه بـزیادی را معطوف ب

یز نپردازی اختراعات های صرفا دادهکنند بلکه در جنبهمی

    "(8)دقت و بررسی باالیی دارند 

 کایآمر فدرال دنظریتجد دادگاه 2008 سال دربا این اوصاف، 

 در و تغییر داد را بودن ملموس و نسجمم د،یمف نِیشیپ اریمع

به منظور واجد  حکم داد که (19)ی علیه کاپوس بلسک پرونده

عنوان موضوع قابل ثبت در نظام ثبت ه شرایط بودن ب
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را به یک ماشین اختراعات، ادعاها باید یک روش تجاری 

مرتبط ساخته یا نمایانگر یک تغییر شکل باشند. این موضوع با 

-Machine-or) "معیار ماشین یا تغییر شکل"عنوان 

transformation test)  .در قانون ثبت شناخته شده است

 رییتغ ای نیماش" معیارآمریکا نیز  متحده االتیاختراعات ا

تلقی شده؛ به اختراع بودن حق ثبت  طیواجد شرا معیار "شکل

ادعای یک فرآیند در صورتی قابل بررسی است  این صورت که

متعارف و ریخاص به صورت غ نیماش کیتوسط الف( که 

حالت به  کیرا از  ایماده( ب ایپا افتاده اجرا شود  شیپریغ

 د.کن لیتبد گریحالت د

 پروندهخصوص  درآمریکا  یعال یواندنیز  2010در سال 

 ای نیماش" اریمعکه اگرچه  حکم داد کاپوس هیعل یبلسک

 ای ندیرآـف یراـفرد به ـب منحصر اریمع کی "شکل رییتغ

 یارزشمند برا یاریمع اما ستیثبت اختراع نقابل  یهاروش

تلقی  ندیرآـفودن یک ـبثبت اختراع رایط ـبررسی واجد ش

 تجارت است یهامرتبط با روش یبلسک البته اگرچه. شودمی

 زدر خصوص فناوری زیستی نیمورد  نیدر چند اریعم نیااما 

 لذا در ایاالت متحده آمریکا .(20)گرفته شده است  بکار

ه ب ،"شکل رییتغ ای نیماش" اریبه همراه مع یالزامات قانون

ثبت  تیقابل ی بررسیفرد براه ب منحصر اریمع کی عنوان

کار یک، بافزارهای بیوانفورماتاز جمله نرم افزارهاتراع نرماخ

 اریمع اعمالبا  کایآمر یعال وانیدحقیقت،  در . شوندگرفته می

 ثبت اختراع را تیقابل هایاریمع ،"غییر شکلت ای نیماش"

یید عالی آمریکا نیز تأ در این خصوص دیوان تر کرد.گسترده

بت ثمنظور بررسی قابلیت کرد که اگرچه معیارهایی اضافی به 

ابل قشوند ولی این معیارها هیچ مانع اختراع بکار گرفته می

 .(9)باشند توجهی در ثبت اختراع بیوانفورماتیک نمی

 کایآمر یتجار میثبت اختراعات و عال اداره 2014سال  در

رتبط با ـاختراعات م یررسـه بـوط بـربـم یهادستورالعمل

دستورالعمل مراحل  نیا. را منتشر کرد ایرایانه افزارهاینرم

حاصل شود که  نانیاطماز یکسو کرده تا  نییا تعر یمختلف

از سوی باشد و  یانتزاع دهیایک  ریثأتحت ت یستبامین اختراع

یا و  شده عادی ملموس جینتا یبرخ منجر به ستیبامیندیگر 

برای درک بیشتر این  باشد. کارکردی عمومی رندهیدر برگ

و  2014یلی پرونده آلیس در سال موضوع به بررسی تفص

ل نیز ـه شرح ذیـبیوانفورماتیک بر اختراعات ـثیرات آن بتأ

 پردازیم:می

 

 بررسی رویه قضایی آلیس. 1-1-2-5

لیه عالی آمریکا در پرونده آلیس ع ، دیوان2014ژوئن  19در 

 به این خواسته رسیدگی ،(21)ی المللی سی ال ابانک بین

 ع تسهیلمحور با موضو-کرد که آیا ادعای ثبت اختراع رایانه

گذاری ای و سپردهمعامالت مالی از طریق سیستم رایانه

الکترونیک به عنوان یک واسطه، واجد شرایط ثبت و قابل 

 باشد؟ حمایت تحت نظام ثبت اختراع می

اب عالی حکم داد که مفهوم تسویه حس ه، دیواندر این پروند

 "ایده انتزاعی"یک  (Intermediated settlement) ایواسطه

 هاستاست زیرا این یک رویه بنیادین اقتصادی است که مدت

ا یدر سیستم تجارت کشور رایج است و استفاده از یک واسطه 

رن دنیز یک ابزار از اقتصاد م (Clearing house)اتاق تهاتر 

رفا عالی همچنین اعالم نمود ادعای فرایند که ص است. دیوان

ک یل یای نیاز دارد، در تبدبه اجرای عمومی یک سیستم رایانه

ه واجایده انتزاعی به یک اختراع قابل ثبت اختراع با شکست م

به  شود. بر این اساس، موضوع دعوی مورد بحث از آنجا کهمی

 اختراع ختم شد قابلیت یک ایده انتزاعی فاقد شرایط ثبت

کا مریعالی آ ثبت اختراع را نیز نداشت. به عبارت دیگر، دیوان

-یانهکه ادعای فرایند را در پرونده آلیس مقرر داشت از آنجا

اع محور ماهیت ادعا را به یک اختراع واجد شرایط ثبت اختر

 ل حمایتـک اختراع نیز قابـان ینماید، به عنوتبدیل نمی

صادره در پرونده آلیس در خصوص ادعاهای  باشد. حکمنمی

 فرایند و فرآورده بطور یکسان عمل کرد و هر دو منوط به

 .(22) شدند "واجد شرایط ثبت اختراع بودن"

کرد اقع ادعا هیچ مشکل فنی را حل نمیدر پرونده آلیس، در و

ری را نیز ارتقا ـمینه فنی دیگو کارکرد خود رایانه یا هر ز

برگیرنده یک گام ابداعی، به بخشید. از این رو، ادعاها درنمی

یل ایده انتزاعی ادعا شده به یک موضوع ای که برای تبدگونه

تر، واجد شرایط ثبت اختراع کافی باشند، نبودند. بطور مشخص

مورد بحث، چیزی بیشتر از یک دستورالعمل ادعاهای 
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با استفاده از  "ایتسویه حساب واسطه"بکارگیری ایده انتزاعیِ 

حقیقت، علیرغم  . در(23) چند رایانه معمولی و غیرخاص نبود

عالی نظر داد  ای، دیوانافزار و کارکردهای رایانهوجود سخت

ای صرفا ای قابل خوانش رایانهکه سیستم و ادعاهای واسطه

ای هستند که به منظور اجرای های رایج و سنتی رایانهمؤلفه

گام "باشند. لذا این ادعاها فاقد یک همان ایده انتزاعی می

  .(23) باشندالزم می کافی و "ابداعی

نون قا 101عالی آمریکا مستند به ماده  در این مورد، دیوان

 وسنجش تقریبی با ماهیتی فناورانه  ثبت اختراع یک معیار

ارج ه خصنعتی را ارایه نمود. به موجب این معیار، اختراعاتی ک

ند. شو د ادعا واقعباشند نباید موراز دایره صنعت و فناوری می

 روش قالب در "ایده انتزاعی"البته دیوان تعریفی از آنچه که 

م ا الزد. امباشد را ارائه نداای مطرح میتجارت یا فرایند رایانه

به ذکر است انتزاعی بودن مطابق حکم آلیس دلیل رد 

ه افزارهایی است کدرخواست ثبت اختراعات آن دسته از نرم

کان و یا بیشتر از آن وسیع هستند تا امبسیار بدیهی هستند 

 .سازی داشته باشندعملیاتی شدن و پیاده

یک  این اساس، استفاده از یک رایانه معمولی برای اجرای بر

راع ربط را واجد شرایط ثبت اختتواند ادعاهای ذیروش، نمی

ر نماید. به عبارت دیگر، ترکیب یک روش متعارف با یک عنص

ت راعابه یک اختراع قابل ثبت در نظام اختمتعارف دیگر آن را 

  کند.تبدیل نمی

ار عالی آمریکا در پرونده آلیس یک معی به طور کلی، دیوان

ه سنجش دوبخشی جدیدی را ارایه کرد. به منظور تعیین اینک

عات ختراافزار، بر اساس قانون ثبت اآیا ادعای ثبت اختراع نرم

اید بدا خیر، دادگاه ابت آمریکا واجد شرایط ثبت اختراع است یا

بررسی کند که آیا ادعاهای ثبت اختراع به یک موضوع 

د شونهای انتزاعی منتهی میغیرواجد ثبت اختراع همانند ایده

ر ناصیا خیر و اگر چنین است، باید بررسی شود که آیا سایر ع

یط شرا توانند آن ادعا را واجدبه کار گرفته شده در ادعا، می

 ایند. ثبت اختراع نم

افزاری بنابراین هر مخترعی که قصد دارد یک حق اختراع نرم

را حتی در زمینه بیوانفورماتیک در کشور آمریکا ادعا کند 

بایستی مقدمتاً بر اساس پرونده آلیس، امکان چالش قابلیت 

 افزارش را به خوبی بررسی کند. ثبت اختراع نرم

ر کلماتی که دها بجای بعد از پرونده آلیس، بیشتر دادگاه

م ادعاها به رشته نگارش درآمده، به توصیف، ماهیت و مفهو

 حکمیکنند. از این رو، یک حکِم آلیسی )کلی ادعاها توجه می

که به تاسی از رویه قضایی آلیس، صادر شده است( ممکن 

ا است مبتنی بر مدارک و یا تابع ادبیات خاص تنظیم ادعاه

 .(24) نباشد

 

راع ـبت اختـر ثـم آلیس بـر حکـأثیـ. ت2-1-2-5

 افزارهای بیوانفورماتیکنرم

خصوص نوعِ تأثیری که حکم آلیس بر ثبت در  2014در سال 

ح اختراعات بیوانفورماتیک نیز خواهد گذاشت مباحثاتی مطر

آلیس،  پروندههای حقوقی آمریکا، متأثر از رأی ادگاهشد. د

 افزاری را که عموماً نرم های ثبت اختراعدرخواستبسیاری از 

برای کسب درآمد مورد استفاده قرار  فرصت طلباناز سوی 

ی به عمل هابررسیاز سوی دیگر، طبق نمودند. رد رفت، گمی

و تجدیدنظر  بدوی مراحل در رأی صادره 400، بیش از آمده

 روندهبا استناد به پ ایاالت متحده ای و فدرالهای منطقهدادگاه

راعات ـثبت اختادعاهای  هامطابق آن آلیس وجود دارد که

ه به واسطند. او غیرقابل پذیرش تلقی شدهنامعتبر  ربطذی

حکم آلیس، تنها در یک  پروندهاز  برآمدهمفاهیم حقوقی 

 حق ثبت اختراع مدعی نقضکه یک  موردی 168صادرشده، 

 .(25) دبود، رد شمطرح نموده افزاری های نرمشرکت علیه

ده عالی آمریکا در پرون دیوانی صادره از سوی مطابق با رأ

ر ـافزاری که کارکرد یک رایانه، سایآلیس، ادعاهای نرم

همانند  ها و یا یک زمینه فنی را ارتقا و بهبود بخشند،فناوری

راعات ـظام ثبت اختـل حمایت تحت نـراعات قابـسایر اخت

ک از آنجا که همه اختراعات بیوانفورماتی .(23)باشند می

ه محور هستند، معیارهای مطروحه در پرونده آلیس برایانه

عنوان یک دستورالعمل اساسی جهت احراز شرایط و توسعه 

 اتیک در آمریکا نیز حائز اهمیتثبت اختراعات بیوانفورم

   بسزائی است.
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 قوقیحهای آمریکا سه مفهوم بعد از رویه قضایی آلیس، دادگاه

 و "عدم بداهت/گام ابداعی"، "قابلیت ثبت اختراع"پیچیده 

های کلی را با هم ملحوظ نموده و مشخصه "قابلیت اجرا"

اعث بای دشوار است که کنند. این وظیفهادعاها را بررسی می

بینی بودن نتیجه تاسی از رویه آلیس توسط غیرقابل پیش

عات راـخته ثبت اـوط بـربـهای مدهـها در سایر پروندادگاه

 راعاترغم تالش اداره ثبت اختافزارها نیز شده است. علینرم

ه، آمریکا و دادگاه تجدیدنظر فدرال در ایجاد یک وحدت روی

 است.   ای نرسیدهاین موضوع هنوز به نتیجه

 2014ل دادگاه فدرال در پرونده آلتراماشیال علیه هو لو در سا

افزار را به جهت اینکه گواهی ثبت اختراع یک نرم .(26)

وضوعات فاقد شرایط ثبت اختراع ادعاهای آن معطوف به م

حراز ابا  باشند، غیرمعتبر اعالم نمود. دادگاه در این پروندهمی

این موضوع که هیچ مفهوم و گام ابداعی وجود ندارد، به 

ر صنعت و وضعیت فنی پیشین نیز استناد نکرد بلکه بطو

 هـه ادعاها معطوف بـرفت کـخالصه اینگونه نتیجه گ

در  باشند. در نقطه مقابل،می "های عادی و متعارففعالیت"

ی ا رأبنیز دادگاه  (27)ها آر علیه هتلدیپرونده هولدینگ دی

ره اشا "ایده انتزاعی"اکثریت اعالم نمود که ادعاها به یک 

 .شوندنداشته و واجد شرایط ثبت اختراع تلقی می

یز ک نلذا همین نتایج در زمینه فناوری زیستی و بیوانفورماتی

ه روندپبینی است. به عنوان نمونه، دادگاه فدرال در قابل پیش

مقرر نمود یک  (28) 2015سال دیاگنوستیک آریزونا در 

آزاد جنینی که از  DNAادعای مربوط به تشخیص و تکثیر 

راع ـط ثبت اختـد شرایـسیده، واجه ارث رـسوی والدین ب

 وباشد، زیرا روش یادشده یک روش کامالً شناخته شده نمی

 متعارف در زمان فایل ثبت اختراع است. 

ه بهای ثبت اختراع از گواهی %60، در بیش از 2015در سال 

 افزار،چالش کشیده شده ناشی از رویه آلیس در زمینه نرم

 حداقل یک ادعای غیرقابل ثبت اختراع وجود داشته است

(24). 

های متناقض بسیاری بنابراین، در ایاالت متحده آمریکا حکم

تواند افزاری میوجود دارد که پاسخ به این سؤال که چه نرم

ثبت اختراع شود را بسیار دشوار ساخته است. در این خصوص، 

این  ای نیز منوط بهاعتبار هر گواهی ثبت اختراع صادرشده

است که کدام هیأت قضات فدرال نهایتا به آن پرونده رسیدگی 

 .(29)خواهند کرد 

 در به دلیل پیچیده بودن فرایند بررسی الزامات ثبت اختراع

 ها،هبینی بودن آرای دادگاافزارها و غیرقابل پیشخصوص نرم

کا، مریآآندری النکو، مدیر اداره ثبت اختراعات و عالیم تجاری 

ثبت  اقدام به تنظیم و ابالغ دستورالعمل اداره 2015در سال 

ل مود. هدف این دستورالعماختراعات مبتنی بر رویه آلیس ن

ع های ثبت اخترادهی صحیح به روند رد اعتبار گواهیجهت"

ه افزارها مطابق با رویه مشخص و تبیین شده در پروندنرم

ر ـحث منتج از آن در خصوص سایآلیس و عدم خلط مب

از  های اختراعات از یک طرف و شرایط ثبت اختراعبندیدسته

ها تدوین این قبیل دستورالعملاعالم شد. اگرچه  "طرف دیگر

ل مفید بود اما اداره ثبت اختراعات آمریکا همچنان در عم

ر باشد. عالوه بهای ناشی از رویه آلیس میدچار محدودیت

ها نیز الزامی به رعایت این، الزم به ذکر است دادگاه

خی دستورالعمل اداره ثبت اختراعات آمریکا نداشته و در بر

 دگاهاند. با این وصف، داموارد حتی برخالف آن اقدام نموده

 اییفدرال آمریکا تالش نمود در خصوص آثار ناشی از رویه قض

ای حدودی انسجام و ثبات الزم را ایجاد نماید. بر آلیس تا

بخش  ای دیگر اعالم نمود کهفدرال در پروندهنمونه، دادگاه 

دوم از معیار سنجش دو بخشی ایجاد شده در رویه آلیس 

ز بررسی و استعالم واقعی بیشتری نیز نیا ممکن است به یک

یت ی به دلیل عدم قابلالبته اثر این رأ .(24) داشته باشد

ر اعمال بر بخش اول معیار سنجش یادشده چندان جامع به نظ

   رسد.نمی

بطور کلی، متعاقب پرونده آلیس مخترعین ناگزیر شده تا 

تری تنظیم کرده و اداره ثبت را به نحو دقیق ادعاهای خود

اختراعات آمریکا نیز در بررسی ادعاهای مربوط به حق ثبت 

افزارها مداقه الزم و بیشتری را انجام نماید. هرچند اختراع نرم

های ثبت اختراعات قبل از پرونده آلیس رد درخواست

ر قانون ثبت اختراع آمریکا د 101بیوانفورماتیک تحت ماده 

ها افزایش داشته و طبق یک بررسی قیاس با سایر فناوری

درصد نیز  61ها حتی به میزان انجام شده، رد این درخواست
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رسیده بود اما پرونده آلیس برای جلوگیری از تداوم رد 

درخواست ثبت اختراعات بیوانفورماتیک تا حدودی از منظر 

با این وصف،  .(30) موفق عمل نمود "واجد شرایط ثبت بودن"

دور داشت که پرونده آلیس بدلیل افزایش توان از نظر نیز نمی

هزینه بررسی ادعای ثبت اختراعات بیوانفورماتیک و محدود 

ربط جهت جذب نمودن دست متقاضیان ثبت اختراع ذی

تواند دارای برخی گذار و سرمایه از طریق بازار، میسرمایه

تبعات منفی بر روند ثبت اختراعات بیوانفورماتیک در آمریکا 

    نیز باشد.

 

در بیوانفورماتیک  افزارهایحمایت از نرم .2-2-5

 اتحادیه اروپا 

 در 2009مورخ  ییدستورالعمل اروپا 2بند  1موجب ماده ه ب

 یافزارهارمـاز ن تیرا یکپ حقوقی نظام تیخصوص حما

 ینیبشیپ تیحما ،باشدای که ذیل کنوانسیون برن میرایانه

 تعلق ی نیزاانهیرا یافزارهاها و نرماشکال برنامه یشده به تمام

 یمانز تیحما ،ماده از دستورالعمل نیهم 3. برابر بند ردیگیم

 یرگید اریمع چیاصالت باشد و ه یکه اثر دارا ردیگیتعلق م

ه معاهد 4نشده است. ماده  انیب تیاز حما یمندبهره یبرا

از  تیضمن حمانیز  تیرا یدر مورد کپ 1996مورخ  پویوا

 2موضوع ماده )مطابق با  یعنوان اثر ادبه ب افزارهانرم

 مورد نظر نسبت تیکند که حمایم حیتصر (،برن ونیکنوانس

عمال ا انیو شکل ب وهینظر از شصرف یاانهیرا یهابه برنامه

از  تیحما اذعان داشت که توانیمبر این اساس، شود. یم

 یهاتیقابل یو چگونگ زانیبه م یاانهیرا یافزارهانرم

ر ـه یعنیدارد ـن یبستگ هاآن یردـعملکریو غ یردـملکع

وجه تبدون  یحت ایو  یعملکرد تیقابل زانیبا هر م یافزارنرم

یز در اروپا ن یحقوق لحاظه ب آن یرعملکردیغ یهاتیقابل به

 یائاتاستثنالبته الزم به ذکر است . ردیگیم قرار تیحما مورد

 اعمال هم افزارهانرم رب دارد وجود یادب آثار از تیحما در که

 او ی یآموزش و یعلم اهداف با اثر از استفاده لیقب از شودیم

 ینف یهایژگیو متناسب با داشت توجه دیبا اما. یرساناطالع

 دای ازج یگرید استثنائات یاانهیرا یهابرنامه و افزارهانرم

 .(3) شودیم اعمال زین افزارهانرم بر یادب آثار ریسا

 اروپا ثبت اختراعات اداره اروپا، درجدای از حمایت کپی رایت 

ف ارایه مطابق با تعریرا  ایرایانهشده  یسازادهیپ برنامه کی

 بتهال سایی کرده است.نیز شنا اختراع کیعنوان ه بشده خود، 

ا وت بافزارها متفااروپا به ثبت اختراع نرم هیاتحاد کردیرو

اع اختر عنوان قابل ثبت نیبا هم ایرایانهاست. برنامه  کایآمر

 مالز یارایانهشده  یسازادهیاختراع پ کبلکه ی ستیدر اروپا ن

حل کند.  یهیربدیروش نو و غ کیرا با  یمشکل فن کیاست 

پا ارو اداره ثبت اختراعات لهیمشکل بوس ی برایل عملحراه نیا

ه ب (32)و پرونده هیتاچی  (31)ویک  ی کومهادر پرونده

است  ازمندیمخترع ن خصوص نیر اشده است. د نییتبخوبی 

ه ب را رده و آنادعا ک رایانه یبرنامه برا کصرف یاز  شتریکه ب

 کیتفورماوانیب یهابرنامه، . در اروپاار نیز مرتبط سازدافزسخت

روش  ک. یهستنددر قالب نظام ثبت اختراع  یچالشعی موضو

 در ممکن است قابل ثبت یتوال کی یالگوها ییکارآمد شناسا

نجام ا یبرا رایانه کیاختراع باشد اما صرف استفاده از ب قال

 .ستیبه وضوح قابل ثبت در نظام اختراعات ن یمحاسبات فکر

ز اپردازش اطالعات شامل استفاده  عموما کیوانفورماتیدر ب

 اختراعات ثبت اداره درلذا شود. یم یافزارمنابع سخت

در  فزاراسخت اب افزاری زیستیهای نرمبرنامه رتباطا ،ییاروپا

 د.افزار هم باشتواند به نفع نرمادعاهای ثبت اختراع می

ابل قکنوانسیون ثبت اختراعات اروپایی اختراعات  52(1ماده )

ستعد مهر اختراعی که "کند: ثبت اختراع را اینگونه تعریف می

ا ب. "کاربردهای صنعتی هست، جدید و دارای گام ابداعی باشد

طریق  درمان بدن انسان یا حیوان ازهای روش"این حال، 

های تشخیصی بر روی بدن انسان یا جراحی، درمان و روش

 شوند.از شمول موضوعات قابل ثبت اختراع خارج می "حیوان

پایی کنوانسیون ثبت اختراعات ارو 52(2عالوه بر این، ماده )

موضوعاتی که جنبه فنی ندارند را از شمول نظام ثبت 

ین ل تبیـموارد آن را به شرح ذینموده و  اختراعات استثناء

های ریاضی، های علمی و روشکند: اکتشافات، نظریهمی

وط های مربها، قواعد و روشهای زیبایی شناسی، طرحخالقیت

 جارت،تای، انجام های رایانههای ذهنی، بازیبه اجرای فعالیت

 ای، نمایش و ارایه اطالعات. های رایانهبرنامه
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های مـوریتـانند الگـ)هم های ریاضیروشثنای ا استـب

 ه و تحلیل آماری و پردازش درهای تجزیبندی، روشوشهـخ

ص صای)همانند خ ، نمایش اطالعاتافزارهای بیوانفورماتیک(نرم

ک( ماتیهای بیوانفورمربوط به رابط کاربری گرافیکی در پلتفرم

 هایافزارمنر قابلیت ثبت، در نگاه اول یارایانه هایبرنامهو 

 .است شدهممنوع در اروپا به عنوان اختراع  بیوانفورماتیک نیز

خود  2017اما اداره ثبت اختراعات اروپا در دستورالعمل سال 

 انهمربوط به بررسی ثبت اختراعات، یک اختراع مبتنی بر رای

ده کند که مستلزم استفاحور( را اختراعی معرفی میم-)رایانه

 ریزینامههای قابل برای یا سایر دستگاهایانهاز رایانه، شبکه ر

است، بطوری که در آن یک یا چند ویژگی بطور کامل یا 

. (33)شود ای محقق میجزئی با استفاده از یک برنامه رایانه

ثبت  ابلمحورِ قمانند سایر اختراعات، یک اختراع رایانهالبته ه

نیز باید یک مشکل فنی را در روشی نوین و غیربدیهی حل 

 در پرونده ی صادرهرأنیز مستند به  1987نماید. در سال 

 هایبرنامهتوسط  قابل اجراثبت اختراعات  امکان (34) وایکوم

نده این پرو. در تاحدودی فراهم شده استدر اروپا  ایرایانه

وپا ار هیثبت اختراعات اتحاد کنوانسیوناز  یاگسترده ریتفس

ه ب ارتعبکه  اعالم داشتاداره ثبت اختراعات اروپا  و شد هیارا

ت ثبت اختراعا ونیکنوانس 52ماده  2کار گرفته شده در بند 

رده ک یثنرا مست ایرایانه یهاتنها ثبت اختراعات برنامه ،اروپا

 افزار یارمـهای فنی قابل اجرا از سوی نه روشـو ن است

 ای.افزارهای رایانهسخت

 ثبت اداره نظر دیتجد یعال ئتیه ،تصمیم نیا از تیحما در

به استناد پاراگراف  2010 یم 12 خیتار اروپا در اختراعات

 اروپا اختراعات ثبت ونیکنوانس 12اده م "1"از بند  "ب"

 ثبت ونیکنوانس 52 ماده 3و  2بندهای  طبق که داد حیتوض

ادعا شده، مستقل از علم  موضوعچنانچه  اروپا اختراعات

 یمستثن اختراع ثبت از باشد، یفن یژگیو یدارا و بوده نیشیپ

 یاانهیکه را نیز مطرح شداستدالل  نی، انیعالوه بر ا .ستین

اثر "که  یشده، تا زمان یزیرهدف خاص برنامه کی یراکه ب

 ستین یثبت اختراع مستثنشمول نظام د، از نمای ایجاد "یفن

ها بر این اساس، پذیرفتن ثبت اختراعات در مورد روش .(35)

افزارهای بیوانفورماتیک در اتحادیه اروپا منوط به این و یا نرم

د ویژگی و بنیان زیستی محقق ربط بتوانناست که ادعاهای ذی

 شده در راستای اهداف فنی ترسیمی را بخوبی تبیین نمایند.

ای های تجزیه و تحلیل رایانهدر این صورت است که روش

توانند تحت بیوانفورماتیک اگر توسط رایانه اجرا شوند می

افزار بیوانفورماتیک نیز ادعا شوند. البته شایان ذکر عنوان نرم

 باشند زیرا جدیدها متفاوت از الگوریتم میوشاست این ر

ها معطوف به خود الگوریتم نیست بلکه معطوف به بودن آن

روشی است که به موجب آن اطالعات بیونفورماتیک توسط 

 شوند.رایانه جهت نیل به یک نتیجه فنی پردازش می

 

 بیوانفورماتیک در ژاپن  افزارهایحمایت از نرم .3-2-5

( 2006قانون ثبت اختراعات ژاپن )ویرایش  2 بند یک ماده

های بسیار پیچیده از یک ایده فنی اختراع را به عنوان خالقیت

 کند. بر این اساس،با استفاده از قوانین طبیعی تعریف می

باید دارای درجه خاصی از انسجام  "ایده فنی"

(Concreteness) عملیاتی بودن ،(Operatives)  یا

بوده و صرفاً یک کشف ساده  (Repetitiveness)تکرارپذیری 

تازگی، گام ابداعی و کاربرد  .(36) از قانون طبیعی تلقی نشود

ن کشور صنعتی نیز از الزامات بنیادین قابلیت ثبت اختراع در آ

 باشند. می

ای در صورت واجد شرایط بودن افزارهای رایانهدر ژاپن نرم

های فنی پیچیده از قانون طبیعی و اختراعات و داشتن ایده

ای قابل حمایت های پردازش رایانههای جدید در روشنوآوری

ای برای در نظام ثبت اختراعات بوده و هیچ قانون خاص و ویژه

رهای بیوانفورماتیک در این کشور وجود افزانرمحمایت از 

ندارد. اداره ثبت اختراعات ژاپن، دستورالعمل بررسی اختراعات 

های صنعتی را بطور استاندارد برای همه نوع اختراعات و طرح

بررسِی "گیرد. بخش پنجم از این دستورالعمل به به کار می

اختصاص داده شده و قسمت  "های خاصها در زمینهنوآوری

افزارهای ول از بخش پنجم شامل اختراعات مرتبط با نرما

افزارها و به ویژه ای است. طبق استاندارد حاکم بر نرمرایانه

افزارهای بیوانفورماتیک، الزام قانون ثبت اختراع غالباً با نرم

افزار همراه استفاده از تحقق عملی پردازش اطالعات توسط نرم

حقیقت، معیار  در .(22)د شوافزاری تأمین میمنابع سخت
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زارهای بیوانفورماتیک افدر مورد نرم "استفاده از قانون طبیعی"

افزار در تعامل با یک منبع شود که نرمنیز زمانی محقق می

افزاری، نتیجه و هدفی خاص را رقم زنند. الزم به ذکر سخت

نیز قانون ثبت اختراع ژاپن به منظور  2002است در سال 

های افزارها و برنامهفراهم نمودن قابلیت حمایت از نرم

 مورد اصالح قرار گرفت. "راع فرآوردهاخت"کامپیوتری در قالب 

ی هادر ژاپن، امکان حمایت کپی رایت برای کد مبدا برنامه

یکرد این، مطابق با رو ای نیز فراهم است. مضافاً بررایانه

 2004که از سال  (Creative commons)مشترکات خالقانه 

 "ازبمتن "عمدتاً در توکیو مطرح شد و مشابه با همان رویکرد 

ای انهافزارهای رایمریکا و اروپا است حقوق مرتبط با نرمدر آ

 ه تبعه، بتوانند بطور آزادانه مورد استفاده همگان قرار گرفتمی

نجام ایرین راحتی توسط ساه افزارها نیز بآن، بهبود و ارتقاء نرم

در  ایهافزارهای رایانپذیرد و یا دارندگان حقوق انحصاری نرم

به  .(37) ، لیسانس رایگان اعطا نمایندبرخی مصادیق و شرایط

 ماتیکیافزار بیوانفوریک نرم BioRubyافزار عنوان نمونه، نرم

 لی،رایگان در ژاپن است که دارای امکاناتی برای تحلیل توا

 باشد.ها و تجریه و تحلیل فیلوژنتیک میمدلینگ پروتئین

 

 رهای بیوانفورماتیک در کانادا افزاحمایت از نرم. 4-2-5

نظام ثبت اختراع کانادا بسیار شبیه به نظام ثبت اختراع ایاالت 

اعات کانادا اختراع را به متحده آمریکا است. قانون ثبت اختر

عنوان هر صنعت نو و مفید، فرآیند، ماشین، ساخت یا ترکیب 

ها تعریف مواد جدید و یا هر گونه بهبود مفید یا جدیدی در آن

کند. تازگی، عدم بداهت و سودمندی نیز از الزامات ثبت می

اختراع در این کشور است. البته اگرچه مستثنیات ثبت اختراع 

با تفاوت از ایاالت متحده شامل اصول علمی محض،  در کانادا

های انتزاعی، های درمانی و جراحی، مفاهیم و ایدهکشف، روش

اشکال عالی حیات، خصایص منحصرًا زیباشناختی و اشکال 

اما همانند قانون ثبت اختراعات آمریکا، ، (38)باشد انرژی می

قانون ثبت اختراعات کانادا نیز فاقد هرگونه استثنائی از منظر 

ای در افزارهای رایانهنظم عمومی و اخالق حسنه است. نرم

نیز با احراز شرایط قانونی مشابه با سایر اختراعات قابل کانادا 

افزار بایستی در یک حافظه فیزیکی ثبت هستند. البته نرم

افزاری( نیز ذخیره شود تا قابل حمایت و انطباق با )سخت

باشد. امروزه اداره  "محصول ساخته شده"بندی قانونی دسته

ای حق ثبت افزارهای رایانهثبت اختراعات کانادا به نرم

 نمایدکه در آمریکا اعطا شده، اعطا می اختراعی مشابه آنچه

(39). 

 یموضوعو نه ارایه صرف اطالعات، داده  پردازش ستمیس کی

 این رایزباشد. این کشور می قابل ثبت در نظام اختراعات

 تمیالگور کیاست که با استفاده از  یاتیشامل عملسیستم 

، دیمف جهینت کیبه  فتهشریمحاسبه پ او یفرمول  ،یاضیر

افزارهای البته آنچه که در نرم .رسدیمنسجم و ملموس م

 کی فاًصر نه و اطالعات هیارا فقط نه دهدیک رخ میبیوانفورمات

 با دتواننیم ست کهآنها یدو هر بلکه ،ای استرایانه برنامه

 از حقیقت و در شوند بیترک ای نیزی رایانههارنامهـب گرید

لعمل ود. مطابق دستوراش استفادهدر آن  ی متعددیافزارهانرم

اداره ثبت  2013بررسی اختراعات مبتنی بر رایانه مصوب 

اع ننده باید ادعاهای اخترکبررسی ،(40) اختراعات کانادا

و با  دهد بطور کلی مورد بررسی قرارای را های رایانهبرنامه

توجه به کلیه عناصر ملموس مطروحه در ساختار هدفمند 

به این سوال   (Purposive constraction of claims)ادعاها

یه حل فنی برای یک مشکل فنی ارانیز پاسخ دهد که آیا راه

شده است یا خیر؟ لذا تمرکز صرف بر روی یک ادعا برای 

ذیرش پافزاری مورد های نرمت اختراع برنامهبررسی قابلیت ثب

به  بایستها میاین، این قبیل برنامه باشد. مضافاً برنمی

با عناصر ضروری سایر ادعاها تعامل  "متعارفروشی غیر"

یانه را داشته باشند. بطور مثال اگر اجرا کردن یک الگوریتم در

بین  املتع دلیل ایجاده باعث بهبود کارکرد آن رایانه شود لذا ب

ثبت  قابل تواندربط میافزاری ذیالگوریتم و رایانه، برنامه نرم

وان ه عنها به خودی خود قابل ثبت باختراع باشد. اما الگوریتم

 ایتاختراع نبوده و در قالب نظام کپی رایت در این کشور حم

 شوند.می

افزارهای رسد ثبت نرماساس آنچه که گفته شد به نظر می بر

فورماتیک در کانادا نیز منوط به این باشد که تحلیل و انبیو

های زیستی به روشی بینی ترکیبات و یا ساختار مولکولپیش

متعارف همراه با سایر ابزارهای ملموس و ضروری بتواند غیر
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های زیستی را تسهیل کارکرد رایانه برای انجام تجزیه و تحلیل

 و یا بهبود بخشد. 

یت ثبت اختراع اداره ثبت اختراع دستورالعمل بررسی قابل

-02-04در بخش  (41) 2018کانادا بازنگری شده در سال 

باشد نیز مقرر نموده که مختص بیوانفورماتیک می 17

ای از یک مولکول زیستی ک مدل رایانهادعاهایی که شامل ی

ه اطالعات ساختاری آن مولکول ـیبوده و صرفاً مبتنی بر ارا

ای های رایانهباشند قابلیت ثبت اختراع ندارند. اما اگر مدلمی

سازی های شبیههای زیستی به عنوان نمونه در روشمولکول

ع هستند. ای نیز مورد استفاده قرار گیرند قابل ثبت اخترارایانه

ای از یک مولکول زیستی در لذا وجود صرف یک مدل رایانه

تواند آن روش را غیر قابل ثبت نماید. بلکه یک روش الزاماً نمی

م به های پیوندی موسوبطور نمونه، شناسایی مولکول

ق ـراحی دارو از طریـط ـراینـددر ف  (Ligand)لیگاند

روش "ه عنوان یک تواند بواقع می ای، درهای رایانهسیستم

 شود.نیز تلقی می "ای قابل ثبت اختراعسازی رایانهشبیه

 "یچویی فت"س از رویه قضایی اخیر البته الزم به ذکر است پ

که دادگاه دستورالعمل اداره مالکیت  2020در سال  (42)

 "حل فنی به مشکلراه"کانادا درخصوص اتخاذ رویکرد  فکری

 عملجهت تعیین موضوع قابل ثبت اختراع را رد نمود، دستورال

ر پیرامون اختراعات مبتنی ب 2020جدید منتشر شده در سال 

و  "یاختراع واقع"ای، موضوع ضرورت احصای های رایانهبرنامه

یر عناصر وجود سا"را عالوه بر ضرورت  "ملموس بودن آن"

ت ، در زمینه بررسی ادعاها و تعیین موضوع قابل ثب"ضروری

 اختراع همچنان ملحوظ نموده است.  

 

 گیری نتیجه. 6

افزارهای بیوانفورماتیک یک نظام حمایتی قوی در زمینه نرم

های بیشتر گذاریها و سرمایهنقش مهمی را در توسعه نوآوری

افزار بیوانفورماتیک رمـن والًـنماید. اصدر این عرصه ایفا می

تواند متناسب با قوانین موضوعه در سطوح ملی توسط می

مالکیت فکری حمایت شود اما این  های حقوقیبرخی نظام

دهند. به عنوان های حمایتی، حمایت یکسانی را ارائه نمینظام

نمونه نظام کپی رایت از بیان اصیل ظاهر و خروجی نمایشی 

های عملیاتی ها یا روشاما از ایده کند،محصول حمایت می

کند. البته همانگونه که در افزاری حمایت نمیهای نرمبرنامه

این مقاله بررسی شد این امکان قانونی تصریح شده در برخی 

کشورها وجود دارد که نظام کپی رایت از کد مبدا یک برنامه 

کدی  ای نیز حمایت مجزایی کند، اما اگر چنینافزار رایانهنرم

بازنویسی شود و دیگر شبیه کد مبدا اصلی نباشد، دیگر حق 

این اساس، جدای  کپی رایت قابل اعمال بر آن نخواهد بود. بر

افزارهای بیوانفورماتیک از قابلیت حمایت از کدهای مبدا نرم

ها و رای الگوریتمـدهای مبدا بـدر قالب نظام کپی رایت، ک

و ساختار درختی فیلوژنتیک سازی توالی افزارهای همترازنرم

رسد قابل حمایت از ( نیز به نظر میPAUPافزار )همانند نرم

 سوی نظام کپی رایت باشند.

که  رایت، در سادگی آن است، چرا یت عمده کپیاصوالً مز

 بتای، مانند ورود به فرآیند ثدهگونه اقدام پیچیمستلزم هیچ

بتًا ز یک دوره نسرایت، ا مالک حق کپیآن،  مضافاً برنیست. 

سال(  70سال و در برخی کشورها نیز  50) مایتطوالنی ح

ثبت  در حالی که حمایت از طریق نظامشود. برخوردار می

 شرایط داراینظر منطقه جغرافیایی مد اختراعات متناسب با

نتیجه ثبت انجام فرایند و با فنی و حقوقی پیچیده بوده 

 . شودحاصل می

محور در -برخی اختراعات رایانهست اگرچه البته الزم به ذکر ا

عرصه بیوانفورماتیک همچون ژن درمانی همگام با مصادیق 

فناوری از طریق نظام ثبت اختراعات مشابه در اختراعات زیست

افزار قابل حمایت هستند اما حق ثبت اختراع نرم

ها است. ترین نوع حمایتخاص از سخت بیوانفورماتیک بطور

حال  البا با ثبت اندکی تغییرات بطور مداوم درافزارها غنرم

گذاری استانداری نیز ندارند. این تغییر و بهبود بوده و هیچ نام

افزار را نیز ها، تعیین اعتبار یک گواهی ثبت اختراع نرمویژگی

که ممکن است فهم صنعت پیشین،  سازد. چرامیدشوار 

افشای  مقایسه فنی و یا تعیین این موضوع که آیا امکان

اطالعات وجود دارد، بسیار سخت باشد. از سوی دیگر، وجود 

س بودن نظام اختراعات، برخی این خصیصه و در دستر

کند تا در صورت افزاری را ترغیب میهای بزرگ نرمشرکت

متعارف و مستمر صدها درخواست ثبت اختراع لزوم بطور غیر
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ها صرفاً استافزارهایشان فایل کرده و غالب این درخوبرای نرم

ها در برابر به منظور یک اقدام تدافعی برای حفظ منافع آن

 شود.سایر رقبا انجام می

های محتمل و منفعت طلبانه در مواجه شدن با چنین چالش

این عرصه، منجر به این شد که برخی پژوهشگران و 

نظام  افزارها در اروپا، آمریکا و ژاپن،دانشمندان عرصه نرم

ا بابق ای مطرح و دنبال نمایند. مطا نیز به گونهر "متن باز"

ترس افزار در هنگام عرضه کد مبدا در دسنظام متن باز، نرم

ا رآن  گیرد و کاربران حق اصالح و انتشار مجددکاربر قرار می

ی زارهاافای دارند. نرمافزارهای رایانهدر راستای توسعه نرم

BLAST های درختی ریتمها و الگوبرای همترازسازی توالی

های افزارهایی از نرمنمونه Margoliashو  Fitchفیلوژنتیک، 

د در قلمرو عمومی بدون حمایت کپی بیوانفورماتیکی موجو

 باشند.رایت می

سازی های هماهنگرغم افزایش تالشبا این اوصاف، علی

قوانین و مقررات ملی حقوق مالکیت فکری در زمینه ثبت 

های های نوین همچون فناوریفناوریاختراعات مربوط به 

زیستی، هنوز رویکردهای ثبت اختراعات بیوانفورماتیک از یک 

کشور به کشور دیگر متفاوت است. در میان قوانین ثبت 

اختراعات کشورهای آمریکا، کانادا، اتحادیه اروپا و ژاپن نیز 

ن زمینه ـهمچنین متناقضی در ای ررات مشابه وـد مقـشاه

از سوی دیگر، بسیاری از کشورها هنوز درخصوص باشیم. می

اختراعات بیوانفورماتیک ضوابط و مقررات ثبت اختراع خاصی 

ربط حمایت از اختراعات ندارند و ادارات ثبت اختراع ذی

شرایط  ترین موضوع واجدبیوانفورماتیک را در قالب نزدیک

قانون، بدون لحاظ ماهیت و  قانونی از قبل تعریف شده در

 این، بر نمایند. مضافاً بردیق متعدد و خاص آن اعطا میمصا

خالف دو کشور آمریکا و کانادا، اتحادیه اروپا و ژاپن در 

خصوص نظم عمومی و اخالق حسنه دارای مفادی در قوانین 

ثبت اختراع خود بوده و در مواردی که هر گونه اختراع 

د، بیوانفورماتیک مغایر با نظم عمومی و اخالق حسنه باش

شود. به عنوان غیرقابل ثبت در نظام اختراعات محسوب می

های نمونه در عرصه بیوانفورماتیک و ژنومیکس انسانی نگرانی

اخالقی زیادی در رابط با احوال شخصیه وجود دارد که یک 

های ژنتیکی شخص بطور بالقوه ممکن است از طریق داده

یک شناسایی افزاری بیوانفورماتموجود خود در یک سیستم نرم

شود و به این امر به انتشار اطالعات پزشکی محرمانه وی نیز 

 بیانجامد. 

 یک درافزارهای بیوانفورماتحال، آنچه که در خصوص نرم به هر

ر است که با توجه به ساختا شود اینبرخی کشورها مطرح می

 وانـتافزارها در علم بیوانفورماتیک میو اهمیت کارکرد نرم

ی بیوانفورماتیک را از شمول مستثنیات ثبت افزارهانرم

های ویهاختراعات خارج کرد. این امر با الهام گرفتن از برخی ر

قضایی ایجاد شده در خصوص سایر علوم مرتبط مطرح شده 

کا، عالی آمری ( دیوان2014) است. بطور مثال در پرونده آلیس

س ابرای اولین بار در سی سال گذشته، در مورد اینکه بر اس

قانون ثبت اختراع آن کشور، چه نوع ادعاهای  101ماده 

، واند واجد شرایط ثبت اختراع باشدتمحور می-اختراع رایانه

 حقیقت راهنما و دستورالعملی مهم حکمی صادر نمود که در

آن  ک درافزارهای بیوانفورماتیدر مورد قابلیت ثبت اختراع نرم

ی آلیس دلیلی براکشور نیز بود. انتزاعی بودن مطابق حکم 

ه کست افزاری اعدم قابلیت ثبت اختراع هرگونه الگوریتم و نرم

د ستنهکامالً مفهومی و بدیهی بوده و یا بیشتر از آن گسترده 

 حقیقت ثبت که امکان اجرای عملی آن وجود داشته باشد. در

 وط بهمشر فزار بیوانفورماتیکی واختراع الگوریتم، همراه با نرم

 باشد.  نی میداشتن اثر ف

ای افزارهای رایانهامروزه اداره ثبت اختراعات کانادا نیز به نرم

حق ثبت اختراعی مشابه آنچه که در آمریکا اعطا شده، اعطا 

افزارهای بیوانفورماتیکی در کانادا با بررسی نماید. نرممی

مجموع ادعاهای ثبت اختراع و عناصر ضروری موثر در تحقق 

وس و همچنین احراز الزامات قانونی مشابه با نتایج عملی و ملم

افزار یادشده بایستی سایر اختراعات قابل ثبت هستند. البته نرم

افزاری( نیز ذخیره شود تا قابل در یک حافظه فیزیکی )سخت

نیز  "محصول ساخته شده"بندی قانونی حمایت در قالب دسته

گان از ـایلیت استفاده رـاز قابدای ـز جـن نیـد. در ژاپـباش

های خالقیت"افزارهای بیوانفورماتیکی در قالب رویکرد نرم

های ها در صورت داشتن ایده، امکان ثبت اختراع آن"مشترک

افزار هم فنی پیچیده از قانون طبیعت و استفاده از سخت
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برای روش کارآمد ، یک اروپااتحادیه در باشد. فراهم می

قابل ثبت اختراع  ممکن است یتوال کی یالگوها ییشناسا

 یانجام محاسبات فکر یبرا رایانه کیباشد اما صرفاً استفاده از 

 ثبت اداره درلذا  .ستیبه وضوح قابل ثبت در نظام اختراعات ن

 افزارسخت اب افزار بیوانفورماتیکرتباط نرما ،ییاروپا اختراعات

افزارهای تواند به نفع ثبت نرمدر ادعاهای ثبت اختراع می

 ه باشد.یادشد

های عمده حمایتی و رویه برخی بندی از نظامبا جمع

 اخص ای و بطورافزارهای رایانهکشورهای منتخب در زمینه نرم

بیوانفورتیک، شایان ذکر است که وضعیت قانونی و عمومی 

ه ب 1379 سال درربط در کشور جمهوری اسالمی ایران نیز ذی

 هاافزارنرم دگاندآورنیپد از تیحما خاص قانونموجب تصویب 

 ماده تبصره و قانون نیا 2 ماده مستند به مشخص شده است.

و  تیار یکپنظام  دو هر لیذ افزارهانرم ،ییاجرا نامهنییآ 22

 تیحما در که یمورد .اندشده یتلق تیاختراعات قابل حما

 یاراجب عیتود ستمیس شود،یم مطرح افزارهانرم از تیرا یکپ

 و اثر فیزیکی نسخه دو سپردن اجباری عیتود از منظور. است

 و فیتوص هیارا جایگزین. است آن به منضم اسناد نسخه کی

ن ی قانونامه اجرایمطابق آیینثبت اختراع،  یاضاقت در ادعانامه

 نسخه کی هیارا افزارها،خاص حمایت از پدیدآورندگان نرم

موم عمال عسفانه این اقدام متأ است کهافزار از نرم یکیزیف

 و توسعه دیموجود در تول یبه دانش فن یاز دسترسرا مردم 

 راعاخت ثبت منظوربه  .سازدمیمحروم  تیافزار مورد حمانرم

 طیراش زئحاد همانند سایر اختراعات بای افزارنرم ،نیز افزارهانرم

البته در . باشد صنعتی کاربرد و گام ابداعی بودن، دیجد

ثبت در قانون ران افزارها در ایخصوص حمایت از نرم

به  1386مصوب های صنعتی و عالیم تجاری اختراعات، طرح

 یاارهافزارها اشثبت اختراعات نرم تیو قابل اتییجزصراحت به 

 با انتویم، امدهین زیدر استثنائات ن کهیی نشده اما از آنجا

بت ثنون افزارها در قااز نرم تیبه حما لیموسع قانون قا ریتفس

  اختراعات شد.

که علم بیوانفورماتیک به  با توجه به موارد ذکر شده، از آنجا

ا ـب بـتناسـت مـت، الزم اسـد اسـه رشـرعت رو بـس

های کالن نظام جمهوری اسالمی ایران در گذاریسیاست

عرصه علم و فناوری، بسترهای حقوقی مورد نیاز برای حمایت 

عرصه  افزارهای ایجادشده دراز اختراعات و به ویژه نرم

بیوانفورماتیک در کشور به نحو جامع، مشخص و یا حتی 

افزارها و سایر اساس مصادیق و جزئیات متفاوت نرم موردی بر

ر ـه نظـدوین شود. بـدستاوردهای بیوانفورماتیکی تهیه و ت

نظر از وجود نظام رسد با توجه به تجربیات جهانی، صرفمی

رهای بیوانفورماتیک با افزاپذیری نرمحمایتی خاص و یا انطباق

فنی،  الزاماتهای سنتی مالکیت فکری، شایسته است نظام

افزارها با نیاز جهت حمایت از این نرم تجاری و حقوقی مورد

گرفته و ابهامات و  بازبینی قرارمورد دقت و جزئیات بیشتری 

که در متن  افزارهای بیوانفورماتیکهای قانونی متوجه نرمخالء

چالش . برطرف شودسایی و مطرح شد کامال مقاله نیز شنا

افزارهای بیوانفورماتیک مطرح اصلی که مختصاً در زمینه نرم

افزارهای یادشده برای پردازش و اخذ شود، این است که نرممی

های داده جهانی نتیجه متقن همواره نیازمند اتصال به بانک

 والیجه به قابلیت دسترسی به اطالعات تباشند. لذا با تومی

افزارهای یادشده، مداقه حقوقی الزم ژنتیکی از طریق نرم

در خصوص  بینی مفاد قانونی مورد نیازکشور برای پیش

موارد مرتبط با اطالعات  ... درضرورت اخذ رضایت قبلی و

قالب طرح مالکیت صنعتی و همچنین  ژنتیکی کشور، در توالی

ه ـبط بالیحه حمایت از مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرت

افزارهای رصه نرمـر در عـسلبی موثمنظور حمایت ایجابی و 

این، اگرچه به  باشد. مضافاً بربیوانفورماتیکی مورد نیاز می

افزارهای توسعه در علم بیوانفورماتیک، نرمدلیل سرعت باالی 

توجه  متن باز نیز همگام با آن قابلیت رشد و توسعه یافته اما با

دیجیتالی  های توالیه دسترسی به دادهبه وجود قابلیت مشاب

در قالب متن باز که به کاربرد های زیستی موجود در بانک

نماید، افزارهای بیوانفورماتیک کمک میعملیاتی بیشتر نرم

های الزامی و ضروری جهت رعایت شرطلحاظ نمودن پیش

حق تسهیم منافع ناشی از استفاده منابع ژنتیک و تعیین نحوه 

ربط در هر بانک داده جهانی، ه اطالعات ذیدسترسی ب

افزارهای بیوانفورماتیکی مورد ای و یا ملی از طریق نرممنطقه

رسد. بطور کلی، این ضرورت استفاده بسیار ضروری به نظر می

شود که اطالعات منابع ژنتیکی کشور قانونی از آنجا ناشی می
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ای افزارههای داده جهانی متصل به نرمدر داخل بانک

بیوانفورماتیک موضوع حمایت نظام ثبت اختراعات، نظام کپی 

رایت و یا مدل متن باز، به راحتی و بدون هیچ مکانیزم کنترل 

افزارها توانند در دسترس وسیع کاربران این نرمو نظارتی می

قرار گیرند. البته چگونگی ردیابی اطالعات ژنتیکی مورد 

العات ژنتیکی و ، تمایز و تحدید حدود میان اطدسترس

های فنی موجود در خود در زمره چالش اطالعات بیوشیمی و...

از این رو، با توجه به ماهیت خاص و باشند. این عرصه نیز می

-افزارهای بیوانفورماتیک به نظر میهای مربوط نرمپیچیدگی

افزارها به رسد مزایای رویکردهای حمایتی کلی در عرصه نرم

 باشند.افزارهای بیوانفورماتیک نمینرم راحتی قابل تعمیم به

 

 تقدیر و تشکر. 7

نویسندگان از کلیه اشخاصی که در راه گردآوری و تهیه 

دانی را اند، کمال تشکر و قدرپژوهش حاضر به ما یاری رسانده

 دارند.

 

 سهم نویسندگان. 8

 ه.ها و تحریر مقالمحمدرضا پروین: راهنمایی، تحلیل داده

 ها و تحریر مقاله.آوری دادهزهرا ملک: جمع

 زرین مینوچهر: رهنمودهای فنی

 

 تضاد منافع. 9

 گونه تعارض منافعی از سوی نویسندگان اعالم نشده است.هیچ



 1400، ششم و پنجاه شمارهپانزدهم،  دوره پزشکی، حقوقمجله  و همکاران پروین

 

 19 

 

References: 

1. Karky R. Bioinformatics Materials and Issue of 

Patentability. Available at SSRN 2843204. 2016 Sep 

25. 

2. McBride MS. Bioinformatics and intellectual 

property protection. Berkeley Tech LJ. 2002;17:1331. 

3. Zarkalam S, Mehvari MH. Legal Protection of 

Computer Software Developers. Tehran: Samt Press; 

2015. (Persian). 

4. Directive 2009/24/EC of the European Parliament 

and of the Council of 23 April 2009 on the legal 

protection of computer programs. 

5. Carter-Johnson J. A gene patent primer. In: 

Contreras JL, Cuticchia AJ. Bioinformatics law: Legal 

issues for computational biology in the post-genome 

era. 1st ed. Chicago: ABA Publishing; 2013. 

6. Meeker H. Software development. In: Contreras J, 

Cuticchia A. Bioinformatics law: Legal issues for 

computational biology in the post-genome era. 1 ed. 

Chicago: ABA Publishing; 2013. 

7. Kirsch GJ, Brown CF. Software patents. In: 

Contreras JL, Cuticchia AJ. Bioinformatics law: Legal 

issues for computational biology in the post-genome 

era. 1st ed. Chicago: ABA Publishing; 2013. 

8. Vishnubhakat S, Rai AK. When biopharma meets 

software: bioinformatics at the patent office. Harv JL 

& Tech. 2015;29:205. 

9. Gaff BM, Loren RA, Dickson G. Protecting 

bioinformatics as intellectual property. Computer. 

2013;46(01):15-7. 

10. Zarkalam S, Nezamolmolki J, Tolou SM. Analysis 

and Evaluation of Software Protection in Both Open 

Source and Intellectual Property Rights Systems. 

Journal of Comparative Law. 2016;3(2):3-28. 

(Persian). 

11. Fitzgerald B. Theoretical Underpinning of 

Intellectual Property:“I Am a Pragmatist but Theory Is 

My Rhetoric”. Canadian Journal of Law & 

Jurisprudence. 2003;16(2):179-89. 

12. Frazer B. Open source is not public domain: 

evolving licensing philosophies. Idaho L Rev. 

2008;45:349. 

13. Gottschalk v Benson. 409 U. S. 63. Available at: 

https://tile.loc.gov/storage-

services/service/ll/usrep/usrep409/usrep409063/usrep4

09063.pdf. Accessed August 16, 2021. 1972. 

14. Diamond v. Diehr. 450 U. S. 175. Available at: 

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/450/175/. 

Accessed August 16, 2021. 1981. 

15. Vorndran C, Florence RL. Bioinformatics: 

Patenting the Bridge Between Information Technology 

and the Life Sciences. IDEA. 2002;42:93. 

16. State Street Bank and Trust Company v. Signature 

Financial Group, Inc. 149 F. 3d 1368, 47 U. S. P. Q. 2d 

1596. Available at: 

https://law.justia.com/cases/federal/appellate-

courts/F3/149/1368/560460/. Accessed August 16, 

2021. 1998. 

17. ATT Corp. v. Excel Communications Inc. 172 F. 

3d 1352. Available at: 

https://law.justia.com/cases/federal/appellate-

courts/F3/172/1352/599511/. Accessed August 1, 

2021. 1999. 

18. Steinberg D. New PTO Unit Examines 

Bioinformatics Applications. The Scientist. 

2000;14(23):8. 

19. Bernard L. Bilski v David J. Kappos. 130 S. Ct. 

3218. Available at: 

https://scholar.google.com/scholar_case?case=1808653

6145760645965&q=28.+Case+130+S.+Ct.+3218,+201

0&hl=en&as_sdt=2006&as_vis=1. Accessed August 

13, 2021. 2010. 

20. Huys I, Van Overwalle G, Matthijs G. Gene and 

genetic diagnostic method patent claims: a comparison 

under current European and US patent law. European 

Journal of Human Genetics. 2011;19(10):1104-7. 

21. Alice Corp. Pty. Ltd. v. CLS Bank Int'l. 573 U.S. 

208, 134 S. Ct. 2347. Available at: 

https://www.supremecourt.gov/opinions/13pdf/13-

298_7lh8.pdf. Accessed August 13, 2021. 2014. 

22. Karky RB. Bioinformatics innovations and patent 

eligibility. The Journal of World Intellectual Property. 

2018;21(3-4):140-56. 

23. Biernacki JV, Castanias GA, Maiorana DM, 

Johnson MW. Commentary: Alice Corp. v. CLS Bank: 

Did the Supreme Court Sign the Warrant for the 

“Death of Hundreds of Thousands of Patents? 

Cleveland, Ohio: JONES DAY Publications; 2014. 

24. Saltiel J. In the courts: five years after Alice - five 

lessons learned from the treatment of software patents 

in litigation. Wipo Magazine. Available at: 

https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2019/04/articl

e_0006.html. 2019. 



 1400، ششم و پنجاه شمارهپانزدهم،  دوره پزشکی، حقوقمجله  و همکاران پروین

 

 20 

 

25. Nazer D. Happy Birthday Alice: Four Years 

Busting Software Patents, Electronic Frontier 

Foundation. 2018. Available at: 

https://www.eff.org/deeplinks/2018/06/happy-birthday-

alice-four-years-busting-software-patents. 2018. 

26. Ultramercial Inc. v Hulu, LLC. 722 F.3d 1335. 

Available at: 

https://www.casemine.com/judgement/us/5914fbb6add

7b049349af476. Accessed August 9, 2021. 2014 

27. DDR Holding v Hotels. Com. LP 773 F.3d 1245. 

Available at: https://casetext.com/case/ddr-holdings-

llc-v-hotelscom-lp. Accessed August 14 2021. 2014. 

28. Ariosa Diagnostics Inc. v. Sequenom Inc. 788 F.3d 

1371. Available at: 

http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinion

s-orders/14-1139.Opinion.6-10-2015.1.PDF. Accessed 

August 1, 2021. 2015. 

29. Ryan D. USPTO Patent Eligibility Rules Still Too 

Vague, IP Groups Say, LAW360. 2019. Available at: 

https://www.law360.com/articles/1137387/usptopatent-

eligibility-rules-still-too-vague-ip-groups-say. 

Accessed June 14, 2021. 

30. Kesan JP, Wang R. Eligible Subject Matter at the 

Patent Office: An Empirical Study of the Influence of 

Alice on Patent Examiners and Patent Applicants. 

Minn L Rev. 2020;105:527. 

31. GIESECKE & DEVRIENT GmbH v COMVIK T 

641/00. Available at: https://www.epo.org/law-

practice/case-law-appeals/recent/t000641ep1.html. 

Accessed June 27, 2021. 2003. 

32. Auction method/HITACHI T 0258/03. Available 

at:  https://www.epo.org/law-practice/case-law-

appeals/recent/t030258ep1.html. Accessed June 27, 

2021. 2004. 

33. EPO Guideline for Examination of 2017, Index for 

Computer-Implemented Inventions. Available at: 

https://www.epo.org/law-practice/legal-

texts/html/guidelines/e/j.htm. Accessed August 8, 

2021. 

34. Computer-related Invention/VICOM (1987) T 

0208/84. Available at: https://www.epo.org/law-

practice/case-law-appeals/recent/t840208ep1.html. 

Accessed July 3, 2021. 

35. Devarapalli P, Deshpande N, Hirwani R. Patenting 

Bioinformatic Inventions: Global Perspective. Journal 

of Commercial Biotechnology. 2018;24(2):54-60. 

36. Kitagawa Z. Doing business in Japan. New York: 

M. Bender; 2005. 

37. Watanabe M. IP Stusy Group of Tsukuni & 

Associates. How to Read and Write Japanese Patent 

Specifications in Chemistry and Biotechnology. 

2007;2. 

38. Perry M. From Pasteur to Monsanto: Approaches to 

patenting life in Canada. An Emerging Intellectual 

Property Paradigm-Perspectives from CANADA, 

Ysolde Gendreau. 2008;28. 

39. Gratton E. Should patent protection be considered 

for computer software-related innovations. Computer L 

Rev & Tech J. 2002;7:223. 

40. Examination Practice Respecting Computer-

Implemented Invention of 2013. Canadian Intellectual 

Property Office. Available at: 

https://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-

internetopic.nsf/vwapj/PN2013-03-

eng.pdf/$file/PN2013-03-eng.pdf. Accessed March 14, 

2021. 

41. Manuel of Patent Practice of 2018. Patent office. 

Available at: https://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-

internetopic.nsf/vwapj/rpbb-mopop-eng.pdf/$file/rpbb-

mopop-eng.pdf. Accessed February 16, 2021. 

42. Yves Choueifaty v Attorney General of Canada 

(2020) FC 837. Available at: https://decisions.fct-

cf.gc.ca/fc-cf/decisions/en/484418/1/document.do. 

Accessed June 2, 2021. 



 

 

 

 

This open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 

License (CC BY-NC 4.0). 

 

  

 

 

MLJ 
Medical Law Journal 

2021; 15(56): e59 
 

Journal Homepage: http://ijmedicallaw.ir   

 

ORIGINAL ARTICLE 

 

Intellectual Property Protection in Bioinformatics Software: Comparative Study 
 

Mohammad Reza Parvin1 , Zahra Malek2, Zarrin Minuchehr3 

1. Assistant Professor of IP Law, Department of Microbial Biotechnology, Agricultural Biotechnology Research Institute of Iran (ABRII), 

Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran. 

2. LL.M. Intellectual Property Law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran. 

3. Associate Professor, Systems Biotechnology Department, Institute of Industrial and Environmental Biotechnology, National Inst itute of 

Genetic Engineering and Biotechnology (NIGEB), Tehran, Iran 

 

ARTICLE INFORMATION  ABSTRACT 

Received: 15 July 2021 

Accepted: 20 November 2021 

Published online: 18 December 2021 

 
 

Background and Aim: Bioinformatics innovations are generally designed to 

collect, store, process, or analyze biological data using computer-

implemented methods. Therefore, it is considered that software is the main 

foundation of bioinformatics and protecting bioinformatics software is a key 

element for growth and development of this science. Given the special 

features of the development and application of bioinformatics software, the 

study of regulations and different types of legal protection systems that can 

be applied to these softwares is a matter of concern. 
 

Materials and Methods: The research method is analytical-comparative. It 

has been prepared and compiled by library method using data collection and 

note-taking techniques in documents, books and articles. 
 

Results: The findings indicate that, except in a few industrialized countries, 

there is no specific case law in the field of bioinformatics software. Applicable 

laws and regulations in the selected countries are also largely restricted to 

traditional intellectual property laws, and no sui-generis legistation has been 

adopted to protect bioinformatics software. 
 

Ethical considerations: In all stages of writing this paper, the ethical 

principles of research, especially, the originality of the text, honesty and 

confidentiality have been fully observed. 
 

Conclusion: Due to different approaches and interests of the selected 

countries, we see many similarities and contradictions regarding the 

protection of bioinformatics software. Accordingly, the need to harmonize 

relevant regulations at international level is fully felt. However, based on 

global experiences, it seems that regardless of whether bioinformatics 

software conformed with traditional IP laws or a sui-generis law is required, it 

is necessary to review more carefully and in more detail legal, commercial 

and technical requirements and resolve any ambiguities or gaps within legal 

protection that bioinformatics softaware face, in order to provide an 

appropriate and comprehensive legal framework in this field. 
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