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نحوه حمایت از ابداعات مهندسی ژنتیک 1در نظام حقوق مالکیت
فکری وحقوق ایران
1

جعفر نظام الملکی

چکیده
با توجه به آثار فراوان اقتصاادی ،اخالقای ،سی ات مییاای اعماال ماذکور شاک
حمایت اس ابداعات مهندسی ژنتیک میبای ت به گونه ای باشد که مؤلّفه های مورد نظر
اقتصادی ،اخالقی و سی ت مییای تأمین گردد .در این راستا نظامهاای حماایتی اسارار
تجاری ،رقابت غیر منصفانه ،ثبت اختراع و قرارداد ودر نهایت نظام ثبت اختراع ماار و
مورد بیث قرار گرفته است .در این میان نظام ثبت اختراع باتوجه به ماهیات رسامی آن
مناسبترین نظام حمایتی برای حمایت اس این ابداعات به نظر میرسد.
در حال حاضر درحقوق موضوعه ایران باا توجاه باه بناد «د» مااده 4قاانون ثبات
اختراعات ،طرحهای صنعتی ،عالئم و نامهای تجاری 1181ابداعات مهندسی ژنتیاک باه
عنوان اختراع قاب ثبت نی ت .با توجه به قانون ایمنی سی تی 1188حمایت اس اباداعات
مذکور در نظام اسرار تجاری به عم میآید .لذا با توجه به اینکه نظام اسرار تجاری نظام
حمایتی مناسبی جهت تأمین مؤلّفههای مورد نظر نی ت ،تغییر قاانون ثبات اختراعاات
 1181و حمایت اس این ابداعات در نظام ثبت اختراعات ضروری به نظار مایرساد منتهاا
برای تأمین مالحظات مورد نظر توصیه میگردد در قانون ثبت اخترعات حمایات مناو
به رعایت این مالحظات گردد.

واژگان کلیدی
ابداعات مهندسی ژنتیک ،مناسبترین نظام حمایتی ،نظام ثبت اختراع.
 -1دانش پژوه کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری دانشگاه عالمه طباطبایی تهران و دانشجوی
دکتری حقوق خصوصی دانشگاه قم ،قم ،ایران.
نشانی الکترونیکیjafarnezamolmolki@gmail.com :
تاریخ وصول مقاله 1191/8/9 :تاریخ پذیرش مقاله1191/11/72 :
نوع مقاله :مروری
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مقدمه
ابداعات مهندسی ژنتیک نقش مهمی در تاأمین نیاسهاای اساسای ان اان در
صنایع غذایی ،دارویی و پزشکی دارد .اس این رو این ابداعات دارای اهمیت و ارسش
اقتصادی فراوانی است .اهمیات و ارسش اقتصاادی فاراوان اباداعات ماذکور نقا
روسافزون ابداعات مذکور را به همراه داشته است؛ لذا حمایات حقاوقی اس اباداعات
نحوه حمایت از ابداعات مهندسي ژنتیک در نظام حقوق مالكیت

مذکور در نظام حقوق مالکیت فکری ضروری مینماید .با توجه به اینکاه اباداعات
مهندسی ژنتیک بر روی ژنوم 7موجودات سنده صورت میگیارد برخای مالحظاات
اخالقی در راباه با حمایت حقوقی اس این ابداعات ،که به معنای مشروعیت بخشی
به اعمال مهندسی ژنتیک است ،مار گردیده است .آثار سی ت مییاای اعماال
مهندسی ژنتیک طر مالحظات سی ت مییاای را در رابااه باا حمایات اس ایان
ابداعات موجب گردیده است.
در تعیین شک حمایت اس ابداعات مهندسی ژنتیک مایبای ات مالحظاات
اقتصادی ،اخالقی و سی ت مییای مورد توجاه قارار گیارد .اس منظار مالحظاات
اقتصادی میبای ت به گونهای عم گردد که عالوه بر تأمین منافع مبادعان و در
مقاب آن منافع جامعه ،منافع مالکان منابع ژنتیاک 1نیاز تاأمین گاردد .اس منظار
مالحظات اخالقی میبای ت به گونهای عما گاردد کاه تردیادی در مشاروعیت

فكری...

اعمال مهندسی ژنتیک مورد نظر باقی نمانده و ماانعی بارای حمایات اس اباداعات
ناشی اس این اعمال وجود نداشته باشد .اس منظر مالحظات سی ت مییای نیز باید
به گونهای عم گردد که منابع ژنتیک و مییط سی ت نابود نگردیاده و اساتفاده
پایدار اس منابع ژنتیک ممکن باشد.
اینکه کدام نظام اس نظامهای حمایتی در حقوق مالکیت فکری برای حمایات
اس ابداعات مهندسی ژنتیک همراه با رعایت مالحظات مذکور مناسبتر است ،ماورد
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اختالف نظر واقع گردیده است .در این سمینه نظامهای اسرار تجاری ،رقابات غیار
منصفانه ،ثبت اختراع مار و مورد بیث قرار گرفته است .در این میان نظام ثبت
اختراعات ،که متضمّن الزاماتی اس قبی افشاء 4و ثبت اختراع بوده و بیش اس دیگار
نظامهای حمایتی جنباه رسامی داشاته و تیات تاأثیر اراده حاکمیات و فرآیناد
قانونگذاری واقع میگردد ،بیش اس دیگر نظامهای حمایتی مایتواناد مؤلّفاههاا و
مالحظات مورد نظر اخالقی ،سی ت مییای و اقتصادی را تأمین نماید.
در حقوق ایران بند «د» ماده  4قانون ثبت اختراعاات ،طار هاای صانعتی،
عالئم و نامهای تجاری  1181ثبت ابداعات مهندسی ژنتیک را به عناوان اختاراع
اسرار تجاری مورد حمایت قرار داده است.
مقاله حاضر درصدد پاسخگویی به این سؤال اساسی است که کادام نظاام اس
نظامهای حمایتی حقوق مالکیت فکری برای حمایت اس ابداعات مهندسی ژنتیاک
به گونهای که مالحظات مذکور نیز تأمین گردد مناسبتر است .بدین منظور پا
اس بررسی مفهوم مهندسی ژنتیک و همچنین مفهاوم اباداعات مهندسای ژنتیاک،
نظامهای حمایتی پیشنهادی مورد بیث واقع گردیده و مناسبترین نظام حمایتی
تعیین میگردد .سپ

به نقد و بررسی شک حمایت اس ابداعات مهندسی ژنتیاک

در حقوق موضوعه ایران میپرداسیم .در نهایت پیشنهاداتی جهت تأمین مالحظات
مذکور در نظام ثبت اختراعات ایران ،به عنوان مناسبترین نظاام حماایتی بارای
حمایت اس ابداعات مهندسی ژنتیک ،ارائه میگردد.

جعفر نظام الملكي

غیرممکن دان ته است .قانون ایمنی سی تی ابداعات مهندسی ژنتیک را در نظاام
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الف -مفاهیم
برای ورود به بیث اصلی مقاله حاضر نخ ت بررسی مفهوم مهندسی ژنتیک
و همچنین بررسی مفهوم ابداعات مهندسی ژنتیک ضروری مینماید.
 -1مفهوم مهندسی ژنتیک
نحوه حمایت از ابداعات مهندسي ژنتیک در نظام حقوق مالكیت

مهندسی ژنتیک تغییر مواد ژنتیکی موجود در یک سلول اسات (ماارکو ویاث،

7002م ،.ص .)791به عبارت دیگر مهندسی ژنتیک مجموعاه عملیاات دساتکااری
مولکولهای موجود سنده با اهدافی اس قبی تغییر یا ترکیب ژنها 2اس جایگاه اصلی
خود بر روی یک موجود سنده و انتقال آن به جای دیگر و یا باسگردانادن آنهاا باا
ترکیبی جدید به موجود اوّل است (صادقی1182 ،ش ،.ص .)11

موضوع اعمال مهندسی ژنتیک منابع ژنتیک اسات .کااربردی کاردن مناابع
ژنتیک و استفاده اس آنها در صنعت م تلزم تبدی شک آنها به نیو مالوب نظر
است .این تبدی اس طریق اعمال مهندسی ژنتیک در ژنوم موجودات سناده صاورت
میگیرد.

فكری...

 -2مفهوم ابداعات مهندسی ژنتیک
1

ابااداع در لغاات بااه معنااای «نااو بیاارون آوردن» (نفی اای1141 ،ش ،.ص،)17

«ایجادچیزی اس نه چیز» (دهخادا1127 ،ش ،.ص )720اسات .واژه ماذکور عاالوه بار
معنای لغوی دارای یک معنای عمومی و یک معنای اصاالحی نیز است .ابداع در
معنای عمومی «عم ایجاد یک میصول ،ایده یا رهیافت جدید و غیر معماول یاا
فرآیند اصال و ایجاد آن» (صادقی1182 ،ش ،.ص )12و در اصاال حقاوق مالکیات
فکری « تبدی یک اختراع به یاک میصاول یاا فرآیناد تجااری و قابا فاروش»
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(میرح ااینی1182 ،ش ،.ص )12اساات .آنچااه در ایاان مقالااه اس اصاااال «ابااداعات
مهندسی ژنتیک» مورد نظر میباشد معنای عمومی آن است؛ بناابراین تعااریو و
آنچه در مفهوم مهندسی ژنتیک گذشت ،ابداعات مهندسی ژنتیک عبارت است اس:
مجموعه میصوالت (فرآورده) ژنتیکی جدیدی که بار اثار تاالش فکاری خلّاقاناه
ان ان پیرامون تغییر ساسمان یافته ژنوم موجودات سنده برای رسیدن به نتایج مورد
نظر پدید آمده و همچنین فرایندهایی که برای تیقق این منظور اجرا میشوند.
ب -نظامهای حمایتی
گوناگون اقتصادی ،سی ت مییای ،سیاسی و ...دارای اهمیت فراوان است .اس ایان
رو شک حمایت اس مهندسی ژنتیک و نظام حمایتی که برای حمایات اس اباداعات
مهندسی ژنتیک به کار گرفته میشود باید به گونهای باشد که برخی مؤلفّاههاای
مهم و حیاتی در این سمینه تأمین گردد .برخی اس مهامتارین مؤلفاههاای ماذکور
عبارتند اس :بهرهمندی منصفانه مالکان مناابع ژنتیاک در کناار صااحبان فنااوری
مذکور و اجراکنندگان آن اس منافع ناشی اس اجرای مهندسی ژنتیک بر روی مناابع
ژنتیک ،2استفاده به گونهای که استفاده پایدار و مداوم می ّربوده و منجر به آسیب
تنوع سی تی و تخریاب میایط سی ات و مناابع ژنتیاک نگاردد ،8بهارهمنادی و
دسترسی جامعه به ابداعات ،رعایت مالحظات اخالقی و. ...
اینکه کدام نظام در حقوق مالکیت فکری برای حمایت اس اباداعات مهندسای
ژنتیک مناسبتر بوده و اعمال آن به تأمین مؤلفههاای ماذکور خواهاد انجامیاد،
مورد اختالف حقوقدانان واقع شده و دیدگاههای مختلفای در ایان سمیناه ماار
گردیده است.

جعفر نظام الملكي

موضوع اعمال مهندسی ژنتیک ،منابع ژنتیک است .مناابع ماذکور اس جهاات
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اکنون به نقد و بررسی دیدگاهها و پیشنهادهای مختلفی کاه در ایان سمیناه
مار است پرداخته و در نهایت مناسبتارین نظاام حماایتی را تعیاین خاواهیم
نمود.
 -1نظام اسرار تجاری

9

نحوه حمایت از ابداعات مهندسي ژنتیک در نظام حقوق مالكیت

اسرار تجاری عبارت ت اس «هرنوع اطالعات که دارای ارسش اقتصادی م تق
بالقوه یا بالفع یا ارسش رقابتی است ،به سبب آن که عموماً ناشناخته میباشاد و
به سادگی و اس طرق قانونی قاب دستیابی یا احراس نبوده و دارناده قاانونی ،تادابیر
متعارفی را برای حفاظ میرماانگی آنهاا ترتیاب داده اسات» (رهباری1188 ،ش،.

ص .)24در این نظام حمایتی اطالعات میرمانه با توجه به خالقیت به کار رفتاه در
ایجاد آنها و همچنین ارسش اقتصادی آنها به عنوان مال فکاری ماورد حمایات
قرار میگیرد .این چنین نظام اسرار تجاری به عنوان یکی اس نظامهای حمایتی در
حقوق مالکیت فکری است.
برخی معتقدند با توجه به اینکه نظاام اسارار تجااری در مقابا نظاام ثبات
اختراع که حقوق انیصاری را به طور موقتی به افراد اعااء میکند متضمن حقوق
مالکیت فکری دایمی برای مبتکرین است و میتوان ابداعات مهندسای ژنتیاک را

فكری...

در این نظام حمایتی مورد حمایت قرارداد (دبلیو .الرسچ1989 ،م ،.ص .)102این نظام
برای حمایت اس ابداعات مهندسی ژنتیاک دارای برخای مزایاا و در مقابا برخای
معایب است.
مهمترین مزیت این نظام حمایتی دایمای باودن حقاوق انیصااری اعااایی
است .دیگر مزایای مهمِ اتخاذ این نظام برای حمایت اس ابداعات مهندسای ژنتیاک
حق انتقال سر به غیر ،حق منع تجاوس غیر به اسرار و همچنین حق اقاماه دعاوی
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کننده است (صادقی1182 ،ش ،.صا  .)111-119همچناین باا توجاه باه

اینکه پیچیدگی خاص اعمال مهندسی ژنتیاک ماانع اس آن اسات کاه دیگاران اس
طریق مهندسی معکوس به دانش خاص به کاررفته در ارگانی م تغییر شک یافته
ژنتیکی پی ببرند و اینکه در نظام اسرار تجاری با توجه به شر میرماانگی بارای
حمایت و عدم لزوم افشااء همچناان ایان اطالعاات بارای مبتکار میرماناه بااقی
میماند ،این نظام حمایتی نظام مناسبی برای حمایت اس ابداعات مهندسی ژنتیک
است (دبلیو .الرسچ1989 ،م ،.ص .)108این چنین منافع مبتکارین باه خاوبی تاأمین
میگردد؛ سیرا آنها میتوانند ابتکار خود را با قیمت و شرایط مورد نظار خاود در
در مقاب  ،مهمترین معایب استفاده اس ایان نظاام حماایتی بارای حمایات اس
مهندسی ژنتیک و میصوالت ناشی اس آن عبارتند اس:
 -1در این نظام حمایتی ثبت الزامای نی ات؛ بناابراین افشااء ،کاه یکای اس
الزامات ثبت اختراع است ،در اینجا ضروری نی ت .این در حالی اسات کاه افشااء
منجر به توسعه دانش موجود در حاوسه اباداع فکاری ماورد حمایات و در نتیجاه
افزایش ابداعات در آن حوسه در جامعه میشود .سیرا بخش عظیمی اس اباداعات باه
ویژه در حوسه ژنتیک مبتنی بر اطالعات ناشی اس دانش پیشین 10در حوسه آن ابداع
است و این دانش اس طریق افشاء به دست میآید.
 -7صرف توجه به منافع مبتکر برای تضمین تناسب نظام اسرار تجاری برای
حمایت اس ابداعات مهندسی ژنتیک مناقی نی ت .در تعیین مناسابتارین نظاام
حمایتی برای حمایت اس این ابداعات باید عالوه بر منافع مبتکران به منافع مالکان
این منابع و همچنین منافع جامعه نیز توجه داشت .اس منظر رعایت منافع مالکاان
منابع به نظر میرسد نظاام اسارار تجااری در صاورتی بارای حمایات اس اباداعات

جعفر نظام الملكي

اختیار دیگران بگذارند.
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مهندسی ژنتیک مناسب است که مالک منابع ژنتیک خود دانش فنای السم بارای
انجام اعمال مهندسی ژنتیک بر روی این منابع را داشته باشد .این چنین وی قادر
خواهد بود با اعماال فنااوری مهندسای ژنتیاک بار روی مناابع ژنتیاک و ایجااد
میصوالت ژنتیکی مورد نیاس به منافع حاص اس آن فنااوری دسات یاباد .ایان در
حالی است که در اغلب موارد کشورهای مالک مناابع ژنتیاک دارای ایان قابلیات
نحوه حمایت از ابداعات مهندسي ژنتیک در نظام حقوق مالكیت

نی تند .در نتیجه این امر مالکان منابع ژنتیک کاه خاود قاادر باه انجاام اعماال
مهندسی ژنتیک نی تند ،به ناچار منابع ماذکور را در اختیاار کشاورهای توساعه
یافته که دارای دانش فنی السم برای انجام مهندسی ژنتیک ه تند ،قرار میدهند.
در این حالت اعمال نظام حمایتی اسرار تجاری موجب مایگاردد کاه کشاورهای
صاحب دانش فنی السم در سمینه مهندسی ژنتیک بر اساس قواعد حااکم در ایان
نظام اس انتقال دانش فنی مذکور به کشورهای مالک منابع خودداری نمایند ،با این
توجیه که این دانش سر تجاری می وب گردیده و نباید افشاء شود این امر باعث
تضییع حقوق مالکان منابع ژنتیک و در نتیجاه عادم تیقّاق مؤلفّاه بهارهمنادی
منصفانه اس منافع ناشی اس اجرای مهندسای ژنتیاک مایگاردد (صاادقی1182 ،ش،.

ص  .)114-111سیرا کشور مالک منابع نه دانش السم برای به کاارگیری مهندسای
ژنتیک را دارد تا با به کارگیری آن به منافع ناشی اس منابع ژنتیکی متعلق به خود

فكری...

دست یابد و نه قدرت چانهسنی 11کافی دارد تا با اعماال آن در مقابا کشاورهای
صاحب فناوری مهندسی ژنتیک ،میصوالت ژنتیکی ناشی اس انجام این نوع اعماال
را با قیمت مناسب خریداری نماید.
دولت به عنوان نماینده جامعه در مقابا نیااسی کاه باه اباداعات مهندسای
ژنتیک در سمینههای مختلو دارد و برای بهرهبرداری اس این ابداعات باه مبتکارین
در این حوسه در مقاب ابداع خود حقوق انیصااری اعاااء مایکناد .بهارهبارداری
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مناسب اس ابداعات منو به دسترسی به دانش به کار رفته در آنها است .ایان در
حالی است که شر میرمانه بودن اطالعات در نظام اسرار تجااری اسات ماانع اس
دسترسی جامعه به دانش به کار رفته در این ابداعات و میرومیت جامعه اس دانش
مذکور میگردد .این امر موجب میگردد که مبتکر ابداعات را با قیمات و شارایط
مورد نظر خود در اختیاار جامعاه بگاذارد .در نتیجاه جامعاه باا افازایش قیمات
میصوالت ژنتیکی و تورٌم در این حوسه مواجه خواهد شاد؛ اماری کاه دسترسای
جامعه به این میصوالت و بهرهبرداری اس ابداعات فوقالذکر را میادود مایسااسد.
بنابراین به نظر میرسد نظاام حماایتی ماذکور نظاام مناسابی بارای حمایات اس

 -2نظام رقابت غیرمنصفانه
ماابق ماده  10کنوان یون پاری

رقابت غیرمنصفانه رقاابتی اسات کاه بار

خالف رویه شرافتمدانه صنعت یا تجارت صورت میگیرد .یکی اس مصادیق رقابات
غیرمنصفانه در امر تجارت نق

مصادیق حقوق مالکیات فکاری اسات (شایلین،،

7007م ،.ص .)197بنااابراین امااروسه نظااام رقاباات غیرمنصاافانه بااه عنااوان یکاای اس
نظامهای حمایتی در نظام حقوق مالکیت فکری است .تفااوت اساسای ایان نظاام
حمایتی با دیگر نظامهای حمایتی در حقوق مالکیت صنعتی در این است کاه بار
خالف آن نظامها که در آنها با اعاااء حقاوق انیصااری باه مبتکارین اس حقاوق
مالکیت فکری حمایت به عم میآید در اینجاا حمایات اس طریاق اعاااء برخای
حقوق (حقوق انیصاری مبتکرین) به عم نمیآید بلکاه اس طریاق مناع اس انجاام
برخی افعال ،که مصداق رقابت غیرمنصفانه است ،صورت میگیرد (کتااب راهنماای
وایپو7004 ،م ،.فص  ،7ص.)111

جعفر نظام الملكي

ابداعات مهندسی ژنتیک نی ت.

 / 128فصلنامه حقوق پزشكي

سال نهم ،شماره سیودوم ،بهار 1394

این نظام بیشتر یک نظام مکمّ حمایتی است و جایی اعمال مایشاود کاه
نظام دیگری وجود نداشته باشاد (صاادقی1182،ش ،.ص .)124و یاا اگار وجاود دارد
احکام آن نظام در همه موارد قاب اعمال نباشد ،اس طریق به کاارگیری ایان نظاام
همه نیاسها و مشکالت مرتفع گردد .با توجه به اهمیات و حجام گ اترده اعماال
مهندسی ژنتیک در اغلب کشورهای دنیا نظام حمایتی غیر اس نظاام ماذکور بارای
نحوه حمایت از ابداعات مهندسي ژنتیک در نظام حقوق مالكیت

حمایت اس این موارد اتخاذ شده است .بنابراین جایی برای اعمال ایان نظاام بااقی
نمیماند.
 -3نظام ثبت اختراع و قرارداد
یکی اس نوی ندگان حقوقی این نظام را برای حمایت اس اباداعات در داروهاای
ژنتیکی که اس ابداعات در حاوسه مهندسای ژنتیاک می اوب مایگاردد ،توصایه
میکند؛ با این استدالل که «هرچند این داروها نیز غالبااً اس طریاق اختاراع ماورد
حمایت قرار میگیرند امّا به نظر می رسد که باید اس یک نظام خاص تلفیقی برای
حمایت بهره برد تا ضمن تأمین مخترعان دارو [اس طریق نظام ثبت اختراع] منافع
کشورهای صاحب ژن [اس طریق نظام قراردادی و انعقااد قارارداد باین کشاورهای
صاحب ژن و کشوری که اختراع متعلّق به آن است] تأمین و اهداف هار دو ساند

فكری...

تریپ

وکنوان یون تنوّع سی تی را میققّ ساسد» (صادقی1182 ،ش ،.ص.)122

به نظر میرسد نظام ثبت اختراع و قرارداد وقتی یک نظام مناساب حماایتی
برای ابداعات مهندسی ژنتیک خواهد بود ،که طارفین دارای قادرت چاناه سنای و
مذاکراتی یک انی باشند .این در حالی است که غالباً قدرت ماذاکراتی کشاورهای
مصرف کننده میصوالت ژنتیکای ،کاه در ب ایاری ماوارد مالاک مناابع ژنتیاک
ه تند ،به دلی ضعو قدرت اقتصادی و نیاس مبرمی کاه باه میصاوالت ژنتیکای
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دارند به شدت تضعیو گردیده و به ناچار شرایط قراردادی تیمیلی وغیر منصفانه
کشورهای صاحب صنعت در این سمینه را میپذیرند .در نتیجاه در اینجاا قارارداد
خود نظامی است برای تشدید بیعدالتیها.
 -4نظام ثبت اختراع

12

نظام ثبت اختراع نظام شایع برای حمایت اس ابداعات مهندسی ژنتیکی باشد؛
حمایت اس ابداعات مذکور در نظام ثبت اختراع مشرو به وجود شرایط مااهوی و
شکلی اختراع و احاراس ایان شارایط در اباداع ماورد نظار اسات .شارایط مااهوی
وایپو7004 ،م ،.فص  ،7ص .)12برمبنای ایان شارایط در نظاام ثبات اختاراع تنهاا اس
ابداعات جدیدی که بتوان اس آنها استفادههای جدید صانعتی نماود حمایات باه
عم میآید .بدین صورت این نظام در مقاب حقوق انیصاری که به مخترع اعااء
میکند ابداع صنعتی جدید و کارآمد به دست میآورد؛ بنابراین به نظار مایرساد
این نظام بیش اس دیگر نظامها در جمع منافع متضاد مخترع و جامعه در راباه باا
ابداعات فکری توفیق حاص نموده است.
صرف وجود شرایط ماهوی برای بهرهمندی جامعه اس اختاراع کاافی نی ات؛
آنگاه جامعه اس اختراع بهرهمند میگردد که ن بت به دانش و خالقیت به کار رفته
در آن آگاهی یابد .نظام ثبت اختراع برای تأمین این مقصود شر شکلی افشاء را
بر شرایط سه گانه اختراع افزوده است .شر افشاء اختراع ،الزامی قانونی است که
بر مبنای آن فرد مخترع مکلو است در مقاب حق انیصاری بهرهبرداری تجاری اس
اختراع در مدت سمان میدود که توسط دولت به عناوان نمایناده جامعاه باه وی
اعااء گردیده است اختراع خود را افشاء و توصیو نموده تا دیگر افراد جامعاه بار

جعفر نظام الملكي

11

14

12

اختراعات عبارتند اس:کاربرد صنعتی  ،تااسگی و گاام ابتکااری (کتااب راهنماای
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مبنای اطالعات ناشی اس افشاء قادر باشند اس اختراع ماورد نظار بهارهمناد گردناد
(کتاب راهنمای وایپو7004 ،م ،.فصا  ،7ص .)12نظام ثبت اختراع با الزامی نمودن ثبات
اختراعات برای حمایت اس آنها ماهیت رسمی یافته است .ایان چناین ایان نظاام
تابع صالحدید و اختیار قوای حاکمه است و نه افراد خصوصی ،اس این رو حمایت اس
ابداعات مهندسی ژنتیک در نظام ثبت اختراع بیش اس دیگر نظامهای حمایتی حق
نحوه حمایت از ابداعات مهندسي ژنتیک در نظام حقوق مالكیت

حاکمیت دولات در رابااه باا مناابع ژنتیکای کشاور ،کاه ماورد تأییاد و تأکیاد
کنوان یونهای بینالمللای اسات ،را تضامین مایکناد .11باا وجاود ایان برخای
مالحظات در راباه با حمایت اس ابداعات مهندسی ژنتیاک در نظاام ثبات اختاراع
وجود دارد .در ذی به بررسی مهمترین مالحظات مذکور خواهیم پرداخت:
 -4-1مالحظات درونی نظام اختراعات
منظور اس این مالحظات مشکالتی است که در راباه با احراس شرایط ماهوی و
شکلی و همچنین الزامات خاصی که برای حمایت اس این نوع ابداعات در نظام ثبت
اختراعات ضروری است وجود دارد .مهمترین مشکالت مذکور عبارتند اس:
 -1افشاء -افشاء یکی اس شرایط و الزامات شکلی ثبت اختراع است .در ماورد
ابداعات مهندسی ژنتیک شر افشاء اس جهاتی چند باا مشاک مواجاه اسات :در

فكری...

مورد ذخایر ژنتیکی ان انی در ب یاری موارد افشاء ممکن نی ت یاا دارای برخای
میدودیتها است .چنان که بند

ماده  14اعالمیه بین المللی راجع به دادههای

ژنتیکی ان انی 12مقرّر میدارد« :دادههای ژنتیکی ،دادههاای پروتیینای ان اانی و
نمونههای سی تی که متعلّق به فرد دارای هویت معلوم است نباید بارای اشاخاص
ثالث افشاء شود ».همچنین باید توجه داشت کاه شار افشااء بارای اباداعات در
حوسه مهندسی ژنتیک خود سمینه ساس سرقت سی تی اسات .باا افشااء اختراعاات
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توسط کشورهای مالک منابع ژنتیک ،در مواردی که ایان کشاورها اختراعااتی در
حوسه ژنتیک دارناد ،کشاورهای توساعه یافتاه قادرناد تاا باه اطالعاات ژنتیکای
کشورهای صاحب منبع دست یافته و بر پایه اطالعات به دسات آماده اختراعاات
جدیدی را به دست آورند و بدون اشاره به منشأ اصالی اطالعاات و کشاور مالاک
منابع ژنتیک آنها را به نام خود ثبت کنند .بر همین مبناا کشاور هناد سااسمان
تجارت جهانی را میکوم ساخته است که با وضع مقررات و ساختار حمایتی خاص
به نفع شرکتهای بزرگ چند ملیتی ،راهکار سرقت سی تی قانونی را به کشورهای
توسعه یافته آموخته است .بر این اساس اینان میتوانند مالحظات اقتصادی خاود
دهند (صادقی1182 ،ش ،.ص .)791این در حالی است که در طار تقادیمی جامعاه
اروپا به کمیته بین الدولی راجع به منابع ژنتیک ،دانش سنتی و فولکلور 18اس افشاء
منشأ منابع ژنتیکی به عنوان امری مفید یاد شده است و بر ضرورت الزامی شادن
آن تأکید شده است.
-7امانت گذاری -19اسناد بین المللی و قوانین حاق اختاراع آمریکاا و اروپاا
امانتگذاری نمونه میکروارگانی مها را السم دان تهاند .معاهده بوداپ ت راجع باه
شناسایی بینالمللی امانتگذاری میکروارگانی مها 70بارای اساتفاده در تشاریفات
ثباات اختراعااات ،در ایاان سمینااه تصااویب شااده اساات .مشااکلی کااه در سمینااه
امانتگذاری وجود دارد آن است که در این مورد رویه یک انی وجود ندارد.
در سی تم کنوان یون اروپایی پروانه اختراع 71میکروارگانی م امانت گذاشته
شده باید همواره اس تاریخ انتشار تقاضانامه ورقه اختراع اروپایی در دسترس عماوم
باشد ،صرف نظر اس اینکه ورقه اختراع اروپایی بعداً به آن اعااء خواهد شد یاا ناه.
این در حالی ت که در آمریکا میکروارگانی امهاای امانات گذاشاته شاده بادون
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رضااایت امانااتگااذار در دسااترس عمااوم قاارار نماایگیاارد؛ مگاار اینکااه ،آن
میکروارگانی مها به عنوان اختراع پذیرفته شده و برای آن ورقه اختراع صادر شده
باشد .این اختالف رویه تولید مشک میکند (حبیبا1187 ،ش ،.ص .)111

 -1فقدان شر تاسگی -یکی اس اشکاالتی که راجاع باه حمایات اس اباداعات
مهندسی ژنتیک در نظام ثبت اختراع مار است فقدان شر تاسگی در برخی اس
نحوه حمایت از ابداعات مهندسي ژنتیک در نظام حقوق مالكیت

این نوع ابداعات است .در این سمینه برخی راهکارها در حقوق انگلی

مار شده

است که در ذی به ارائه آنها میپرداسیم.
در راباه با درخواست پروانه که موضوع آن یک تاوالی سااده مااده ژنتیکای
است ،این سؤال مار میشود که آیا توالی ژن در گ تره عمومی موجود اسات و
بنابراین بخشی اس آخرین پیشرفتها در تاریخ مزبور می وب میشود یا خیر .اگار
توالی کام یک ژن در یک پایگاه داده و یا در جای دیگری در یک پایگااه علمای
در دسترس باشد ،به نظر میرسد تا سمانی کاه ژن مزباور تفکیاک نشاده ،ماال
جدید بودن را دارا نی ت ،هرگاه درخواست در ماورد بخشای اس فرآینادهایی کاه
مربو به ژن است ،باشد و این ژن قبالً شناسایی و تفکیاک شاده باشاد ،اس دادن
پروانه برای آن فرآیند خودداری میشود ،مگارآن کاه فرآیناد دوّم خاود آن قادر
جدید باشد که مشمول معیار جدید بودن گردد ( نخجوانی و همکااران1184 ،ش ،.ص

فكری...

.)791

طبق تصمیم اداره اروپایی پروانه اختراع که بر اسااس مااده  24کنوان ایون
اروپایی پروانه اختراع صادر شده است ،میتوان برای یک کاارکرد غیرمکشاوف یاا
پنهانی راجع به یک موضوع که به آگهی عماومی نرسایده اسات تقاضاای صادور
پروانه اختراع نمود ،بنابراین چنان که یک ژن قابلیت دو کاارکرد متفااوت باه دو
شیوه فنی متفاوت را داشته باشد ،برای حمایت هر یاک اس فرآینادها یاک امتیااس
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ثبت و در مجموع دو امتیاس ثبت اعااء میگردد .طبق تصمیم اداره اروپایی ماابق
مدلول ماده  24کنوان یون اروپایی پروانه اختاراع ،یاک کاارکرد غیرمکشاوف یاا
پنهانی راجع به یک موضوع که به آگاهی عموم نرسیده است نمیتواند مانعی برای
صدور پروانه می وب شود .چنان چه میصول یک ژن ،قابلیت دو کارکرد متفاوت
به دو شیوه فنی متفاوت را داشته باشد ،دو امتیاس ثبت ،برای حمایت اس هریاک اس
فرآیندها ،میتواند اعاا شود (نخجوانی و همکاران1184 ،ش ،.ص 191و  .)192در حقوق
اگر در مورد یک اختراع افشاء مناسب 77صورت نگیرد و روش به کارب تن

انگلی

اختراع هم آن قدر روشن و واض نباشد که احتیاج به هیچ گونه توضاییی بارای
نمیگیرد تا بتوان اختراعی که بعداً صورت میگیرد را بر مبنای آن اطالعات فاقاد
شر

تاسگی دان ت (نخجوانی و همکاران1184 ،ش ،.ص.)192

-4فقدان شر گام ابتکاری -در مورد برخی ابداعات مهندسی ژنتیک شار
گام ابتکاری وجود ندارد .به طور مثال کشو این نکتاه کاه یاک قاعاه خااص اس
رشته  71DNAیا  74RNAمیتواند مورد استفاده قرارگیرد تا به دنبال یاک تاوالی
مکم در ارگانی می عم نماید .فاقد شر

گام ابتکاری به نظر میرسد (نخجوانی

و همکاران1184 ،ش ،.ص .)701طبق یکی اس آرایی کاه در حقاوق انگل اتان توساط
دادگاه استیناف صادرگردیده است درخواست راجع به اعمال فن مهندسی ژنتیک
روی موجود سنده متفاوت دیگر ،به تنهایی معیار ابداع را برای صدور پروانه اختراع
ندارد (نخجوانی و همکاران1184 ،ش ،.ص 701و .)707

72

نکته قاب توجه آن کاه هریاک اس دو مشاک اخیار هام در طار تقادیمی
کشورهای توسعه یافتهای چون آمریکا ،نروژ ،استرالیا ،کانادا و نیوسیلند به 71IGCو
هم در طر تقدیمی گروه کشورهای آفریقایی به  72IGCمورد اشاره قرار گرفته و

جعفر نظام الملكي

متخص

آن فن نداشته باشد ،اطالعات آن اختراع در قلمرو داناش پیشاین قارار
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بر ضرورت جلوگیری اس اعاای ورقه اختراع در سمینه منابع ژنتیک در مواردی که
شرو مذکور وجود ندارد تأکید شده است.
 -4-2مالحظات اخالقی
بر خالف آنچه برخی پنداشتهاند (دراه  ،1992 ،ص .)442حقوق ثبت اختاراع
نحوه حمایت از ابداعات مهندسي ژنتیک در نظام حقوق مالكیت

نمیتواند ن بت به مالحظات اخالقی بیتوجه باشد سیرا حق اختراع دارای ماهیت
دوگانه ایجابی و سلبی است ،ثبت اختراع صرفاً حق منع دیگاران اس بهارهبارداری
اختراع خود ،که حقی سلبی است ،را برای صاحب امتیااس ایجااد نمایکناد ،بلکاه
مناقه ممنوعهای ایجاد میکند که صاحب حق اختراع در آن میادوده مایتواناد
حااق بهاارهباارداری تجاااری اس اختااراع را اعمااال نمایااد ،مگاار آن کااه بااه دلی ا
غیرمترقبهای ،اجرای حق اختراع میدود شود و بر مبنای هماین حاق اسات کاه
ورقه اختراع ارسش مالی و قابلیت مبادله پیدا میکناد (صاادقی1181 ،ش ،.ص .)100

اکنون به بررسی مهمترین مالحظاات و چاالشهاای اخالقای در رابااه باا ثبات
اختراعات ژنتیک میپرداسیم.
 -1اوّلین و مهمترین ایراد مار در این سمینه آن است که حمایت اس اعمال

فكری...

مهندسی ژنتیک ،که بر روی ژنوم موجودات سنده صورت میگیرد ،در نظاام ثبات
اختراع موجب میگردد که با ارسش اقتصادی قائ شدن برای میصوالت ژنتیکای
تولید شده اس ژنوم موجودات سنده و اینکه این میصوالت را کاالهای قاب خریاد و
فروش در نظر بگیریم ،حرمت و تقدّس حیات نفی و انکار گاردد( .78دبلیاو .الرساچ،
1989ش ،.ص)114

 -7با حمایت اس ابداعات مهندسی ژنتیک سود اقتصادی ناشی اس اعااء حقوق
انیصاری در نظام حقوق مالکیت فکری به ابداعات مذکور هرچه بیشتر افراد را به
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انجام این نوع اعمال وا میدارد .اس آنجا که شر ضروری در انجام این اعمال انجام
آسمایشات متعدد بر روی ژنوم ماورد نظار اسات ،ایان امار موجاب مایشاود کاه
موجودات سنده در معرض آسمایشات ژنتیکی متعدّدی قرار گیرند،که دارای مضّرات
ب یاری برای این موجودات اسات و ایان امار مغاایر اخاالق اسات (دبلیاو .الرساچ،
1989م ،.ص.)112

 -1با توجه به نقش فناوری مهندسی ژنتیک در صانایع غاذایی و دارویای و
پزشکی حمایت اس ابداعات مهندسی ژنتیک در نظام ثبت اختاراع و ایجااد حقاوق
انیصاری برای افراد که موجاب افازایش قیمات میصاوالت ژنتیکای مایگاردد؛
کننده نیاسهای اساسی ان ان ه تند میدود میگردد .این در حالی است کاه «اس
دیدگاه اخالقی ،مالکیت فکری فقط یک حق بادیهی اسات و ساایر حقاوق مثا
دسترسی به مراقبت سالمت کافی ،آب و غذای سالم ،امنیت فردی و اجتماعی باه
عنوان نیاسهای ضروری بر آن اولویت دارند»

(صنیعی1181 ،ش.)72 ،.

 -4با حمایت اس ابداعات مهندسی ژنتیک در نظام ثبت اختراع و ایجاد حقوق
انیصاری و سالبی در ایان سمیناه تنهاا فارد مختارع مایتواناد اس ایان اباداعات
بهرهبرداری نماید؛ این در حالی است که بر منای اصا اخالقای عادالت در کناار
مخترع که با بهره گیری اس قوای خالقانه ذهنی خود ایان اباداعات را پدیاد آورده
است میبای ت برای مالک منابع ژنتیکی که ابداعات اس آنها پدیاد آمادهاناد نیاز
حقی در نظر گرفته شود.

جعفر نظام الملكي

دسترسی افراد جامعه به میصوالت غذایی ،دارویی ،و درمانی ژنتیکی کاه تاأمین
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 -4-3مالحظات زیست محیطی
تأثیرات مخرّب اعمال مهندسی ژنتیک برخی اس طرفداران مییط سی ت را به
مخالفت با انجام اعمال مذکور و مقابله با حمایت اس ابداعات مهندسای ژنتیاک در
نظام ثبت اختراع ،که خود سمینه ساس توسعه این چنین فعالیّتهایی است واداشته
است .اینان معتقدند حمایت اس اباداعات مهندسای ژنتیاک باعاث ناابودی مناابع
نحوه حمایت از ابداعات مهندسي ژنتیک در نظام حقوق مالكیت

ژنتیک میشود؛ سیرا این منابع تنها در حالت طبیعی و به شک اولیة خود مفید به
حال بشر ه تند نه غیر آن .حال آن که اعمال مهندسی ژنتیک باعث تغییر شک
این منابع و در نتیجه خروج آنها اس حالت طبیعیشان میگاردد .ایان امار باعاث
نابودی تدریجی این منابع میشود .اس جمله مثالهایی که در این سمینه مایتاوان
بدان اشاره نمود :بیماری فراگیر کپک ذرت در آمریکا است؛ این بیمااری ناشای اس
انجام اعمال مهندسی ژنتیک بر روی گیاه ذرّت در آمریکا بود (حبیبا1187 ،ش ،.ص
.)109

اثر مخرّب اعمال مهندسی ژنتیک تنها ناظر به مناابع ژنتیاک نی ات؛ بلکاه
مهندسی ژنتیک را باعث نابودی ک سی ت بوم میدانند؛ سیرا نابودی منابع ژنتیک
که بخش وسیعی اس سی ت بوم را در برمیگیرد ،بر اثر اعماال مهندسای ژنتیاک،
نابودی تدریجی مییط سی ت را نیز به همراه خواهاد داشات .چناان کاه انتقاال

فكری...

گونهای اس ژنهای اصال شده اس آمریکا به مکزیک در سال  7000باعاث ناابودی
گونههای مختلو ذرّت در کشور مکزیک شد (صادقی1182 ،ش ،.ص .)792عاالوه بار
این ،رهاساسی ارگانی مهای تغییر شک یافته ژنتیکی در مییط سی ات ،سااختار
نظام مییط سی ت را مخدوش ساخته و نظم حاکم بر این نظام را اس بین مایبارد
(دبلیو .الرسچ1989 ،م ،.ص.)170
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 -4-4مالحظات اقتصادی
اغلب کشورهای در حال توسعه با توجه به حجام تاأثیرات اقتصاادی اعماال
مهندسی ژنتیک ،مخالو حمایات اس اباداعات مهندسای ژنتیاک در نظاام حقاوق
مالکیت فکری ه تند .اینان معتقدند ،حمایت موجب افازایش قیمات میصاوالت
ژنتیکی ناشی اس اعمال مذکور می گاردد؛ ایان امار باعاث تضاییع حقاوق مصارف
کنندگان میصوالت مذکور میگردد .همچنین در پی حمایت ،هزینههای سنگینی
بر دولت تیمی میگردد .حمایت با قواعد ضد انیصار در بااسار متعاارض اسات و
برای شرکتهای چند ملیّتی بزرگ ،که در صنعت دارو فعّال ه تند ،ایجاد انیصار

 -4-5نظام حمایتی مناسب
در مجموع چنین به نظر میرسد که باا وجاود تماام دشاواریهاایی کاه در
حمایت اس مهندسی ژنتیک در نظام ثبت اختراعات وجود دارد ،همچنان نظام ثبت
اختراع مناسبترین نظام حمایتی برای حمایت اس مهندسی ژنتیک در نظام حقوق
مالکیت فکری است .سیرا شر افشاء ،که یکی اس شرایط ثبت اختراع در این نظاام
است ،خود سمیناهسااس پیشارفتهاای علمای در حاوسه مهندسای ژنتیاک اسات.
همچنین با توجه به اطالعات ناشی اس افشاء اختراع در هر مورد میتوان باا لیاا
معیارهای اقتصادی ،سی ت مییای و اخالقی در مورد حمایت اس اختراعات در این
حوسه یا عدم حمایت اس آنها تصمیمگیری نمود.
مالحظات درونی که در راباه با حمایت اس ابداعات مهندسی ژنتیک در نظام
ثبت اختراعات وجود دارد ،بیش اس هر چیز ناشی اس پیچیدگیهای خاص این ناوع
اعمال است و نه نق

نظام ثبت اختراعاات .اس ایان رو اعماال هار نظاام حقاوقی

جعفر نظام الملكي

میکند (صادقی1182 ،ش ،.ص

.)172-147
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دیگری غیر اس نظام ثبت اختراعات این چنین مالحظاتی را به همراه خواهد داشت.
غالب این دشواریها با امعان نظار و بیاث تفصایلی باا لیاا تماام جنباههاای
فوقالذکر و توجه کافی به جنبههای تخصصی و فنی این اعمال برطارف و مرتفاع
خواهد شد.
به نظر میرسد هیچ یک اس ایرادات مذکور در ق مت مالحظات اخالقای باه
نحوه حمایت از ابداعات مهندسي ژنتیک در نظام حقوق مالكیت

طور کام در راباه با نظام ثبت اختراع صادق نی ت .اکنون به پاسخگویی به این
ایرادات میپرداسیم.
آنچه در مهندسی ژنتیک مورد نظر است خرید و فروش حیوانات نی ت ،بلکه
خرید وفروش میصوالت ژنتیکی ناشی اس ژنوم این موجودات است آن هام ناه در
حالت طبیعی و اولیه ،بلکه شک تغییر یافته آن .در مورد ان ان نیز اگرچه در غیر
اخالقی بودن خرید وفروش ان ان هیچ تردیدی وجود ندارد ،امّا ن بت باه اجازای
بدن ان ان آنچه که اس نظر اخالقی مورد نفی قرار گرفتاه اسات و در اساناد باین
المللی اسقبی ماده  4اعالمیه جهانی ژنوم ان انی 79و ماده  2دستورالعم اروپاایی
راجع به حمایت حقوقی اس اختراعاات بیوتکنولاوژیکی 10نیاز ن ابت باه آن مناع
صورت گرفته است ،خرید و فروش اجزای بدن ان اان در حالات طبیعای و اوّلیاه
است؛ در غیر این صورت ،آنچنان که همین ماواد نیاز مقارّر داشاتهاناد ،خریاد و

فكری...

فروش این اجزا در حالت تغییر شک یافته،که میصوالت مهندسی ژنتیک نیاز اس
همین گروه است ،اس نظر اخالقی جایز است .در حالت اخیار آنچاه ارسش ماالی و
قابلیت داد و ستد دارد تغییرات پدید آمده در ژنوم است ونه ژناوم ماذکور صارف
نظر اس تغییراتی که در آن صورت گرفته است ،بنابراین نمیتوان حمایت اس اعماال
مهندسی ژنتیک را مغایر با حرمت وتقدس حیات دان ت.
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در راباه با این ایراد که حمایت اس ابداعات مهندسی ژنتیک در نظاام حقاوق
مالکیت فکری موجب میگردد که موجودات سنده در معرض آسمایشاات ژنتیکای
متعدّدی قرار گیرند ،که دارای مضّرات ب یاری برای این موجودات است ،باه نظار
میرسد عیب مذکور ناظر بر نف

اعمال مهندسی ژنتیک نی ت؛ بلکه ایان عیاب

ناظر بر رفتار اجراکنندگان وکیفیت اجرای مهندسی ژنتیک است .تغییر و اصاال
کیفیت اجرای مهندسی ژنتیک و رفتار اجراکننادگان ،در جهات رعایات ماواسین
اخالقی ،اس طریق ایجاد واعمال اصول ومقارّرات نظاارتی در ساا اجرایای ،قابا
تیقّق است و برای رسیدن به این مقصاود ضارورتی بارای مناع اس انجاام اعماال
عالوه بر این ،در فرض پذیرش این ایراد ،نف

حمایت اس ابداعات مهندسی ژنتیک

در نظام حقوق مالکیت فکری صرف نظر اس نظام خاص حمایتی مورد تردیاد قارار
میگیرد و اس این حیث خصوصیتی در نظام ثبت اختراع ن بت به دیگر نظامهاای
حمایتی اس قبی نظام اسرار تجاری ،نظام رقابت غیر منصفانه و ...وجاود نادارد تاا
این ایراد را در رد نظام حمایتی ثبت اختراعات به عناوان نظاام حماایتی مناساب
بیان نماییم.
نظام ثبت اختراع با قرار دادن شر افشاء بیش اس دیگر نظام هاای حماایتی
درصدد تضمین و تأمین دسترسی عموم افراد جامعه به میصوالت ژنتیکای اسات
بر این اساس اینکه اعمال این نظام حمایتی را موجب میدودیت دسترسی عموم
به این میصوالت بدانیم تعجبآور است .افزایش قیماتهاا در پای ایجااد حقاوق
انیصاری برای افراد نیز واقعیتی غیر قاب انکار است که ناشی اس نف

حمایات اس

یک ابداع ،به عنوان یک مال فکری در نظام حقوق مالکیت فکاری ،صارف نظار اس
نوع نظامهای حمایتی موجود در آن بوده و منیصر به نظام ثبت اختراعات نی ت.
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مهندسی ژنتیک و میروم نمودن جامعه اس فواید فراوان اعمال مذکور وجود ندارد.
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عدم رعایت حقوق مالکان منابع ژنتیک در کنار حقوق ابداع کنندگان ،ناشی
اس این ایراد اساسی نظام حقوق مالکیت فکری است که تنها باه مناافع مبتکار در
مقاب منافع جامعه توجه نموده و منافع شخ

سوم به عنوان مالک منابع در آن

مورد توجه قرار نمیگیرد .این امر حمایت اس اباداعات مهندسای ژنتیاک در نظاام
حقوق مالکیت فکری را با مشک مواجه میکند .این مشک اس طریق ایجاد برخی
نحوه حمایت از ابداعات مهندسي ژنتیک در نظام حقوق مالكیت

الزامات مبنی بر ضرورت رعایت حقوق مالکان منابع به عنوان شر حمایت مرتفع
خواهد گردید .در این راستا در سا بینالملی تالشهای چنادی صاورت گرفتاه
است؛ کنوان یون تنوع سی تی بارسترین ثمره این تالشها است .نظام ثبت اختراع
خود اس طریق شر ثبت اختراعات ،به عناوان یکای اس شارو حماایتی ،مااهیتی
رسمی یافته که بیش اس هار نظاام حماایتی دیگار تاابع صاالحدید و تصامیمات
دستگاههای حکومتی کشور است ،اس این رو بیش اس دیگر نظامهای حمایتی بارای
قراردادن این گونه الزامات ،که معماوالً توساط حاکمیات ایجااد شاده و ضاروری
دان ته میشود ،به عنوان شر حمایتی ،م تعد است.
در راباه با مالحظات سی ت مییای به نظر میرسد حمایت نه تنهاا باعاث
نابودی منابع ژنتیک نی ت ،بلکاه خاود عااملی بارای حفاظات اسآن اسات؛ سیارا
حمایت اس مهندسی ژنتیک موجب میگرددکه اهمیّت منابع ژنتیک آشکار گاردد.

فكری...

این امر موجب میگردد مالکان این منابع به اهمیّت آن پی برده و سعی درحفاظ
آنها نمایند تا همواره بتوانند اسآن بهرهمند شوند .البته این به معناای انکاار آثاار
مخرّب این اعمال نی ت .آثار مخرّب این اعمال بیشاتر ناشای اس کیفیات و شاک
اجرای آنها میباشد و نه نف

اعمال مهندسی ژنتیک .بنابراین با اصال شاک و

کیفیت اجرای اعمال مهندسای ژنتیاک در غالاب ماوارد و مناع برخای اس اعماال
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مشکالت سی ت مییای موجود در این سمینه مرتفع گردیده و ضرورتی برای منع
مالق این اعمال وجود ندارد.
در راباه با مالحظات اقتصادی نیز به نظر میرسد که سرمایه گذاری خارجی
در حوسه مهندسی ژنتیاک تنهاا مبتنای برحمایات اس اباداعات مهندسای ژنتیاک
نی ت ،بلکه عوام دیگر ،به ویژه اوضاع واحوال وساختار اقتصادی و سیاسی کشور
میزبان نیز درآن مؤثر است .همچنین تعارض حمایت با قواعد ضد انیصار ،منیصر
به نظام ثبت اختراعات نبوده و در همه حوسههای حقاوق مالکیات فکاری ماار
است ،این تعارض عیبی است که ناشی اس ذات و طبیعات حقاوق مالکیات فکاری
یعنی سرتاسر نظام حقوق مالکیت فکری ،دیده مایشاود .بناابراین آن گوناه کاه
مخالفان پنداشتهاند ،این ایراد ناشی اس نوع اعمال مهندسی ژنتیک نی ت؛ بلکه بر
نف

حمایت اس هر اثر فکری درنظام حقاوق مالکیات فکاری وارد اسات (صاادقی،

 ،1182ص .)721بنابراین انکاار حمایات براسااس ایان تعاارض در حاوسه اباداعات
مهندسی ژنتیک ،به معنای انکار واقعیّت مالکیت فکری و نفی ایان نظاام کارآماد
حقوقی است .با این وجود تأثیر ایجاد حقوق انیصاری برای صاحبان فناوری ،کاه
غالباً شرکتهای چند ملیّتی بزرگ کشورهای توسعه یافتاه ه اتند ،بار افازایش
قیمت این میصوالت و ایجاد انیصار در باسار واقعیتی غیر قاب انکار است .این در
حالی است که تغییر وضعیّت در این سمینه به ویژه ن بت به کشاورهای در حاال
توسعه ضروری است .سیرا مهندسی ژنتیک صنعتی است کاه باه تاأمین نیاسهاای
اساسی ان ان اس قبی دارو و مواد غذایی میپارداسد .اس ایان رو ،افازایش قیمات و
ایجاد انیصار در باسار در مورد میصوالت مهندسی ژنتیک خود دسترسی افراد باه
ایاان میصااوالت را میاادود ساااخته و مااانع تااأمین نیاسهااای ضااروری ان ااانی

جعفر نظام الملكي

است و در هر موردی که در پرتو این نظام برای افراد حقوق انیصاری ایجاد شود،

 / 142فصلنامه حقوق پزشكي

سال نهم ،شماره سیودوم ،بهار 1394

است«.مالکیت فکری فقط یک حق بدیهی است و سایر حقوق مث حق دسترسی
به مراقبت سالمت کافی ،آب و غذای سالم ...،به عنوان نیاسهای ضروری ان ان بار
آن مقدّم است» (صنیعی ،1181 ،ص)72؛ بنابراین برای کاهش قیمت این میصوالت
و اس بین بردن انیصار ،هار ناوع تغییارات السم مایبای ات صاورت گیارد؛ منتهاا
همچون موارد قب این ایراد نیز ناشی اس نف

حمایت اس ابداعات مهندسی ژنتیک

نحوه حمایت از ابداعات مهندسي ژنتیک در نظام حقوق مالكیت

و ایجاد حقوق انیصاری برای افراد است که در تمامی نظامهای حماایتی موجاود
در نظام حقوق مالکیت فکری صورت میگیرد و نه صارفاً نظاام ثبات اختراعاات.
نظام ثبت اختراعات با توجه به ماهیت رسمی آن بیش اس دیگر نظامهای حماایتی
برای ایجاد تغییرات مذکور م تعد است.
در مجموع به نظر میرسد نظر به اینکه نظام ثبت اختراعاات ،کاه متضامن
الزاماتی اس قبی افشاء و ثبت اختراع است ،بیش اس دیگر نظامهای حمایتی جنباه
رسمی داشته و تیت تأثیر اراده حاکمیت و فرایند قانونگاذاری واقاع مایگاردد،
مناسبترین نظام حمایتی برای حمایت اس ابداعات مهندسی ژنتیک به عنوان مال
فکری است .با اعمال این نظام بیش اس دیگر نظامهای حمایتی مؤلفههاایی چاون
بهرهمندی منصافانه مالکاان مناابع ژنتیاک در کناار صااحبان فنااوری ماذکور و
اجراکنندگان آن اس منافع ناشی اس اجرای مهندسی ژنتیک بر روی مناابع ژنتیاک،

فكری...

استفاده به گونهای که تنوع سی تی مورد آسیب قرار نگیرد ،استفاده به گونهای که
استفاده پایدار و مداوم می ّر بوده و باه تخریاب مناابع ژنتیاک و میایط سی ات
نینجامد ،بهرهمندی و دسترسی جامعه به ابداعات ،رعایت مالحظاات اخالقای و...
تأمین و تضمین میگردد.
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ج -شکل حمایت از ابداعات مهندسی ژنتیک در نظاام حقاوم مالکیات
فکری ایران
تا قب اس تصویب قانون ثبت اختراعات ،طر های صنعتی ،عالئام و ناامهاای
تجاری  ،1181قانون ثبت عالئام و اختراعاات  1110در حاوسه مالکیات صانعتی
حاکم باود .ایان قاانون حکام خاصای در ماورد فرآینادهای مهندسای ژنتیاک و
میصوالت ناشی اس آن نداشت .قانون مذکور تنها باه بیاث اباداعات دارویای کاه
شام ابداعات در سمینه داروهای ژنتیکی نیز میگردد ،پرداخته بود .بند 1ماده 72
قانون ثبت عالئم و اختراعات  1110ابداع هر میصول صنعتی جدید را به عناوان
وسای موجود به طریق جدید برای تیصی یک نتیجاه یاا میصاول صانعتی یاا
فالحتی را به عنوان اختراع قاب ثبت دان ته بود .این در حالی بود که بند  1ماده
 78فرمولها وترکیبات دوایی را اسشمول نظام حماایتی ثبات اختراعاات اساتثناء
کرده وآنها را غیرقاب حمایت میدان ت.
اس ظاهر ماده مذکور چنین به نظر میرسید که اباداعات دارویای و اس جملاه
داروهای ژنتیکی که ماحص اعمال مهندسی ژنتیک ه اتند ،باه عناوان اختاراع
قاب ثبت نباشند .این امر تولید اختالف مینمود .سرانجام دیوان عاالی کشاور در
سال  1121در رأی وحدت رویه شماره  112فرمولها و ترتیبات دارویای را تنهاا
ناظر به مواد و اجزاء تشاکی دهناده هار دارو دان اته و آن را منصارف اس ماوارد
مذکور در ماده  72یعنی میصوالت دارویی با کشو وسای جدید و یا بکاارگیری
وسای به شیوه جدید برای رسیدن به یک نتیجه یا میصاول دان ات .11در حاال
حاضر بند «د» ماده  4قانون ثبت اختراعات « 1181منابع ژنتیک و اجزاء تشکی
دهنده آنها وهمچنین فرایندهای بیولوژیک تولید آنها» را اس حیااه حمایات اس

جعفر نظام الملكي

اختراع قاب ثبت میدان ت .بند 7ماده مذکور نیزکشو هر وسیله جدید یا اعماال
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اختراع خارج دان ته است .بنابراین در حال حاضار اعماال مهندسای ژنتیاک کاه
مصداق فرآیندهای بیولوژیک مذکور در ماده ه تند و میصوالت ناشی اس آنها به
عنوان اختراع قاب ثبت نی ات .ایان مااده مشاکالت فراوانای را ایجااد نماوده و
مینماید؛ سیرا منع ثبت فرایندهای مهندسای ژنتیاک باه عناوان اختاراع موجاب
میگردد که بخش عظیمی اسدستاوردهای صانعتی کاه حاصا اعماال مهندسای
نحوه حمایت از ابداعات مهندسي ژنتیک در نظام حقوق مالكیت

ژنتیک است قاب ثبت نباشد .این در حالی است کاه نظاام اختاراع رایاجتارین و
مناسبترین نظام حمایتی برای حمایت اس این گونه ابداعات است.
سؤال اساسی که در این سمینه وجود دارد این است که به چاه دلیا مقانن
این بخش عظیم و کارآمد اس صنعت را ،علیرغم وجاود شارایط اختاراع در غالاب
اینگونه ابداعات ،خارج اس شمول حمایت نظام ثبت اختراع قرارداده است .باه نظار
میرسد اتخاذ رویکرد مذکور توسط مقنن ناشی اس نگرانیهای فراوان در دو سمینه
است؛ نخ ت عدم اعمال حاکمیت مالی در شیوه بهرهبرداری اس منابع ژنتیک ،دوم
اس بین رفتن منابع ژنتیک در اثر بهره برداری هایی که اسآنها درحوسههای مختلو
صورت میگیرد (خادمی و همکاران1189 ،ش ،.ص .)112اگر چه نگرانی های فوقالذکر
نگرانیهای معقولی است امّا راهکارهای اتخااذ شاده بارای رفاع ایان مشاکالت و
نگرانیها معقول نی ت .عملکرد مقنن اس این منظر افراطی و یک سوگرایانه اسات

فكری...

راهکااار اتخاااذی توسااط مقاانن باادون توجااه بااه ضاارورت ایجاااد انگیاازه باارای
سرمایهگذاری خصوصی در حوسه سی ت فناوری است؛ امری که اس طریق حمایات
اس اختراعات در این حوسه حاص خواهد شد .میصوالت ناشای اس سی ات فنااوری
نیاسهای اساسی جامعه را در حوسه صنعت و همچنین در حوسه دارو و درمان فراهم
میکند .عدم حمایت اس اختراعات در حوسه مهندسی ژنتیک در نظام اختراع باعث
سرخوردگی متخصصان این حوسه و تضعیو بنیان سی ت فناوری کشور خواهدشد.
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ک انی هم که با وجود این موارد به فعالیت ادامه دهند اس نظام اسرار تجاری برای
حمایت اس ابداعات خود بهره خواهناد بارد .ایان امار باعاث مایگاردد دیگاران اس
دستیابی به دانش به کار رفتاه در ایان اباداعات میاروم گردیاده و ایان موجاب
تضعیو سا ابداعات در این حوسه و لامه به جریان آساد اطالعات میگردد .ایان
در حالی است که جریان آساد اطالعات بنیان توسعه علم و صنعت و اقتصاد در هر
کشوری است .نکته جالب توجه آن که این بند با پیشنهاد و به اصرار وسارت جهاد
کشاورسی در قانون گنجانده شده است (میرح ینی1181 ،ش ،.ص )121؛ حال آن که
وسارت جهاد کشاورسی که در کناار وسارت بهداشات و درماان و آماوسش پزشاکی
در جهت توسعه سی ت فناوری و به عنوان مادافعی بارای آن عما نمایناد و ناه
برخالف آن شاید توجه به همین نکات بود که باعاث ایجااد سایری اس مخالفات و
شک گیری گروه مخالفان شد.
متخصصان سی ت فناوری و انجمنهای ذیربط به عنوان عمده مخالفان منع
حمایت اس ثبت اختراعات در حوسه مهندسی ژنتیک تالشهاایی را بارای بای اثار
نمودن بند «د» ماده  4قانون ثبت اختراعات ،طر های صنعتی ،عالئم و ناامهاای
تجاری  1181نمودند .بارسترین ثمره این تالشها ارائه طر استف ااریه بناد «د»
ماده  4قانون مذکور بود (حجت خادمی و همکاران 1189ش ،.صا 102و )101این طر
به صورت یک شوری در مجل

تصویب شد و به کمی یون قضائی و حقاوقی باه

عنوان کمی یون اصلی و کمی ایون کشااورسی ،آب و مناابع طبیعای باه عناوان
کمی یون فرعی ارجاع شد و در حال حاضر نیز در دسات بررسای اسات .در ایان
طر اس مجل

سیوالی مبنی بر این شده که آیا موضوع بند (د) مااده ( )4قاانون،

فقط شام منابع ژنتیک طبیعی ،اجازاء تشاکی دهناده و همچناین فراینادهای

جعفر نظام الملكي

بیشترین تعام را با حوسه سی ت فناوری و متخصصان این حوسه دارد ،بایاد خاود
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بیولوژیک آن چنان که در طبیعت است میشود یا شاام مناابع ژنتیکای دسات
ورسی شده (مهندسی شده) مصنوعی فرایندهای سی اتی کاه باه طاور مصانوعی
طراحی و ایجاد میشوند نیز میگردد.
بنابر نظر طراحان استف اریه و در مقام پاسخ به سؤال استف اریه ،این تبصره
فقط شام منابع ژنتیکی طبیعی و اجزاء تشکی دهناده و همچناین فراینادهای
نحوه حمایت از ابداعات مهندسي ژنتیک در نظام حقوق مالكیت

بیولوژیک آن چنان که در طبیعت ه ت میگردد و مناابع ژنتیکای دسات ورسی
شده (مهندسی شده) مصنوعی و فرایندهای سی تی که به طور مصنوعی طراحی و
ایجاد میشوند را دربر نمی گیرد.17
متأسفانه در تدوین استف ااریه نیاز همچاون بناد «د» مااده 4قاانون ثبات
اختراعات توجه و دقّت کافی صورت نگرفته است و همه ابعااد دخیا در موضاوع
مورد لیا قرار نگرفته است .اس این رو طار ماذکور نیاز دارای ایارادات فراوانای
است .دراین طر صرفاً حمایت اس ابداعات مهندسی ژنتیاک باه عناوان اختاراع و
تأمین منافع مخترعان در این حوسه مورد نظر است .حال آن که در مورد کشوری
مث ایران که یکی اس غنیترین اقلیمهای سی ت مییای جهان اسات و اس حیاث
حجم و کثرت و تنوع منابع ژنتیک کشوری کم نظیر می اوب مایگاردد ،حفاظ
منابع ژنتیک باید اس اولویتهای مهم و دست اول باشد .هدف طراحان استف ااریه

فكری...

مااذکور حمایاات باای قیااد و شاار اختراعااات سی اات فن ااوری حتاای فراتاار اس
استانداردهای جهانی است .این امر استفاده بیش اس حد اس این مناابع و در نتیجاه
نابودی تدریجی این منابع را به همراه خواهاد داشات؛ سیارا هرچاه قادر حمایات
گ تردهتر باشد به معنای مشروع ساختن حجم گ تردهتاری اس اعماال مهندسای
ژنتیک برروی منابع ژنتیک میگردد و این مشروعیت بخشای ،افازایش چشامگیر
حجم این نوع اعمال و در نتیجه حجم استفاده اس منابع ژنتیک را به همراه خواهد
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داشت .چنانچه استفاده اس این منابع در حد معقول صورت گیرد باه تادریج طباق
سیر طبیعی ایجاد این منابع ،منابع جدیدی جایگزین منابع پیشین میگردد ،امّاا
اگر استفاده سیاد و بیش اس حد باشد سیر طبیعی ایجاد منابع مذکور اس بین رفته و
ما با نابودی تدریجی این منابع مواجه خواهیم گردید .همچنین باید توجه داشات
که حمایت در حد گ ترده خود سمینه ساس سرقت سی تی در کشور است؛ در پای
این حمایت برخی با بهرهمندی اس هنجارهای حقوق مالکیت فکاری مایتوانناد اس
طریق ک ب حقوق انیصاری در حوسه ابداعات مهندسی ژنتیک ،کاه برخاساته اس
مقررات این چنینی است ،بدون اجاسه جوامع بومی و میلی مالک منابع ژنتیاک و
منابع مذکور در ابداعات خود اس آنها و دانش مرتبط با آن استفاده تجاری ببرند و
این همان سرقت سی تی است (خادمی و همکاران1189 ،ش ،.ص 108و .)109

این چنین مقرراتی سمینه را برای اعماال نظاارت دولات در بهاره بارداری اس
منابع ژنتیک تضعیو میکند و این امر به نقا

حاق حاکمیات ملای در سمیناه

بهرهبرداری اس منابع ژنتیک میانجامد .این در حالی اسات کاه ضارورت رعایات و
اعمال حق مذکور یکی اس اصاول م الم و ماتقن اسات کاه در کنوان ایونهاای
بینالمللی موجود در سمینه منابع ژنتیک مورد تصری قرار گرفته است.
در مجموع به نظر میرسد که اگر چه تصویب استف اریه مشکالتی را کاه اس
حیث تأمین منافع مخترعان حوسه سی ت فناوری وجود دارد اس بین مایبارد ،امّاا
خود منشأ مشکالت ب یاری خواهد بود ،لذا اصال آن ضروری به نظر میرسد.
نکتهای که نباید اس ذکر آن چشم پوشید آن که عدم حمایت در قانون ثبات
اختراعات ایران به معنای عدم حمایت در حقوق موضوعه ایران نی ات؛ سیارا اگار
چه نظام ثبت اختراع رایجترین و مناسابتارین نظاام حماایتی بارای حمایات اس

جعفر نظام الملكي

دانش سنتی مرتبط با آن ،بدون اینکه هزینهای به آنان بپرداسند باا بهارهگیاری اس
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اختراعات درحوسه سی ت فناوری و مهندسی ژنتیک است امّا تنها نظاام حماایتی
نی ت.
در حال حاضر در نظام حقوقی ایران با توجه به قانون ایمنی سی تی مصاوب
 1188ابداعات در حوسه مهندسی ژنتیک تیت نظام اسرار تجااری ماورد حمایات
ه تند .ماده  7قانون مذکور مقرّرمی دارد« :کلیه امور مربو به تولید  .....مصرف
نحوه حمایت از ابداعات مهندسي ژنتیک در نظام حقوق مالكیت

و استفاده اس موجودات سنده تغییر شک یافته ژنتیکی با رعایت ایان قاانون جاایز
است و دولت مکلو است تمهیدات السم را برای انجام این امور توسط بخاشهاای
غیردولتی فراهم آورد ».ماده مذکور چنین داللت دارد ،که اعمال مهندسی ژنتیک
با رعایت الزامات مربو به ایمنی سی تی مذکور در این قانون نه تنها جایز اسات،
بلکه لزوم پیگیری این نوع اعمال و ایجاد تهمیدات السم بارای انجاام ایان اماور اس
تکااالیو دولاات اساات .م ااده  8قااانون مااذکور نیااز مقّاارر ماایدارد« :اطالعااات و
فعالیتهای اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی دریافت مجوّس و یا دارای مجاوّس اس
دستگاه اجرائی ذی صال موضوع ماده  4این قانون به جز موارد  ...میرمانه تلقای
میگردد و مشمول قانون مالکیت معنوی بوده و هیچ شاخ

حقیقای و حقاوقی

اعم اس دولتی و غیردولتی حق افشاء و بهره بارداری غیرمجااس اس نتاایج حاصا اس
پژوهشها و موجودات سنده تغییر شاک یافتاه را نادارد .مرتکاب بار اسااس رأی

فكری...

مرجع صالحیتدار قضائی به جبران ضرر و سیان وارده میکوم میشاود  ». ...ایان
ماده فعالیتهای اشخاص حقیقی و حقوقی در حوسه این قاانون را باه جاز برخای
مصادیق که در بندهای «الو» تا «د» ماده مذکور آماده اسات را میرماناه تلقای
نموده و مشمول قانون مالکیت معنوی میداند .با توجه به قید عبارت میرمانه در
این ماده و آوردن این عبارت که «مشمول قانون مالکیت معنوی باوده» بالفاصاله
پ

اسکلمه میرمانه چنین به نظر میرسد که منظاور بهارهمنادی اس حمایات در
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عین میرمانه ماندن جزئیات ابداعات مهندسی ژنتیک است که ایان هماان نظاام
حمایتی اسرار تجاری است .ضمانت اجراهای پیش بینی شده برای افشاء این ناوع
اطالعات خود مؤیّد این موضوع است .امّاا ایراداتای کاه در بکاارگیری ایان نظاام
حمایتی برای حمایت اس ابداعات در حوسه مهندسی ژنتیک ذکر شد در حدی است
که ضرورت تغییر وضع موجود و به کارگیری نظام حمایتی ثبت اختراعاات را باه
جای آن توجیه مینماید.
نتیجهگیری
اهمیت فراوان است .اس این رو و با توجه به ماهیت ویژه اعماال مهندسای ژنتیاک
شک حمایت اس اباداعات مهندسای ژنتیاک بایاد باه گوناه ای باشاد کاه برخای
مؤلفّههای مهم و حیاتی در این سمینه اس قبی بهرهمنصفانه مالکان مناابع ژنتیاک
در کنار صااحبان فنااوری ماذکور و اجراکننادگان آن اس مناافع ناشای اس اجارای
مهندسی ژنتیک بر روی منابع ژنتیک ،استفاده به گونهای که تنوع سی اتی ماورد
آسیب قرار نگیرد ،استفاده به گونهای که استفاده پایدار و مداوم می ّر باوده و باه
تخریب مییط سی ت و منابع ژنتیک نینجامد ،بهرهمندی و دسترسای جامعاه باه
ابداعات ،مالحظات اخالقی و ...تأمین گردد.
برای حمایت اس ابداعات مهندسی ژنتیک در نظام حقوق مالکیت فکری ،نظام
اسرار تجاری ،نظام رقابت غیر منصفانه ،نظام مختلط ثبت اختاراع و قارارداد و در
نهایت نظام ثبت اختراع پیشنهاد گردیده و مورد بیث قرار گرفتاه اسات .در ایان
میان نظام ثبت اختراعات که متضمّن الزاماتی اس قبی افشاء و ثبت اختاراع باوده
بیش اس دیگر نظامهای حمایتی جنبه رسمی داشته و تیت تأثیر اراده حاکمیت و

جعفر نظام الملكي

منابع ژنتیک اس جهات گوناگون اقتصادی ،سی ت مییای ،سیاسی و ...دارای
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فرآیند قانونگذاری واقع میگاردد .لاذا ایان نظاام حماایتی مناسابتارین نظاام
حمایتی برای حمایت اس ابداعات مهندسی ژنتیک باه عناوان ماال فکاری باوده و
اعمال آن بیش اس دیگر نظامهای حمایتی در تأمین مؤلّفهها و مالحظات مورد نظر
اخالقی ،سی ت مییای و اقتصادی مؤثّر است.
ابداعات مهندسای ژنتیاک در حقاوق ایاران پایش اس تصاویب قاانون ثبات
نحوه حمایت از ابداعات مهندسي ژنتیک در نظام حقوق مالكیت

اختراعات ،طر های صنعتی ،عالئم و نامهای تجاری بر اسااس رأی وحادت رویاه
 112در راباه با داروهای ژنتیکی ابداعات در حوسه داروهاای ژنتیکای باه عناوان
اختراع قاب ثبت بود .امّا درحال حاضر با توجه به بناد «د» مااده  4قاانون ثبات
اختراعات ،ابداعات مهندسی ژنتیک در نظام ثبت اختراع قاب حمایت نی ت .نظام
اسرار تجاری نیز که در بند دال ماده  8قانون ایمنی سی تی بارای حمایات پایش
بینی شده است و در حال حاضر نظام قاب اجارا اسات بارای حمایات اس اینگوناه
ابداعات مناسب نی ت .طر استف اریه بند «د» مااده  4قاانون ثبات اختراعاات،
طر های صنعتی ،عالئم و نامهای تجاری نیز ،کاه در مقاام رفاع مشاک برآماده
است ،خود دارای ایراداتی است .برای اصال وضع حاضر قب اس هرچیز حذف بناد
«د» ماده  4قانون ثبت اختراعات ،طر های صانعتی ،عالئام و ناامهاای تجاارتی
ضروری به نظر میرسد .مقنن ایرانی میبای ت اس ایان ناوع اباداعات حمایات باه

فكری...

عم آورده منتها برای تأمین مؤلّفههای ماورد نظار و رعایات مالحظاات موجاود
حمایت اس نوع حمایت مشرو بوده و در آن این نکات مورد توجه قرارگیرد:
 -1با توجه به پیچیدگی و جنبه تشخیصی و احراس شارایط مااهوی اختاراع
میبای ت بخش م تقلی اس قانون ثبت اختراعات به تعیین و تببین شرایط ماهوی
اختراع در فروض مختلو در حوسه مهندسی ژنتیک اختصاص داده شاود .در ایان
بخش باید اس یک سو بین فروض مختلو اس قبی کشو توالی ساده ماده ژنتیکای
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در یک ژنوم ،کشو کاارکرد جدیاد بارای یاک ژن و  ...تفکیاک صاورت گیارد و
چگونگی احراس شرایط ماهوی دراین فروض تبیین گردد ،اس سوی دیگر مهمتارین
چالشهایی که در این سمینه وجود دارد اس قبی فقدان شر گام ابتکاری ،امانات
گذاری و ...مورد اشاره قرارگرفته و راهکار خاص هر مورد ارائه گردد.
 -7با توجه به ماده  4اعالمیه جهانی ژنوم ان اانی و حقاوق بشار کاه مقارّر
میدارد« :ژنوم ان ان در حالت طبیعی آن نمیتواند موضوع دستاوردهای اقتصادی
قرارگیرد» و همچنین ماده  2دستورالعم اروپایی راجاع باه حمایات حقاوقی اس
اختراعات بیوتکنولوژیکی که مقرّرمیدارد« .بدن ان ان در ساو گونااگون شاک
توالی یک ژن است نمیتواند به عنوان اختراع قاب ثبت می وب گاردد ».توصایه
میگردد اس منظر حمایت در نظام اختراعات اعمالی که بر روی ژنوم ان ان صورت
میگیرد ب ته به اثری که دارد به دوگروه تق یم گردد .چنانچاه اثار ایان اعماال
میدود به کشو بوده ساختار ژنتیکی مورد آسمایش در حالت طبیعی و اولیه خود
بوده و تغییر چندانی نکرده است همچنان که در مواد مذکور نیز آمده است ،ایان
موارد نمیتوانند موضوع دستاورد اقتصاادی قرارگیرناد؛ بناابراین قابلیات ثبات و
حمایت به عنوان اختراع را ندارند .در مقاب  ،چنانچاه اس مفهاوم مخاالو دو مااده
مذکور نیز برمیآید ،اگر اعمال مهندسی ژنتیک باعث تغییر ساختار ژنتیکی ان ان
گردد چنان که دیگر ژنوم در حالت طبیعای و اولیاه خاود نباشاد در ایان حالات
فرآیندهای مهندسی ژنتیک و میصوالت ناشی اس آن به عنوان اختراع قابا ثبات
است.
 -1حمایت اس ابداعات مهندسی ژنتیک در نظام ثبت اختراع باید به گوناهای
به عم آید که مالکان منابع ژنتیک در کنار صاحبان فناوری مهندسی ژنتیک ،که

جعفر نظام الملكي

گیری و رشد آن و یا کشو ساده یکی اس اجزای آن که شام توالی یاا بخشای اس
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فرایندهای مهندسی ژنتیک را بر روی این منابع اجرا مینمایند ،اس منافع ناشای اس
این اعمال به طور منصفانه بهرهمند گردند .در این راستا توصیه میگردد که قبا
اس هر چیز بیان مبدأ جغرافیایی در توصیفات راجع به اختراع الزامی دان ته شاود.
جهت تضمین صداقت مبتکران در این سمینه میبای ت ضمانت اجرای مناسب در
نظر گرفته شود .پ

اس آن که بر اساس اظهارات مبتکر و تیقیقات اداره مالکیات

نحوه حمایت از ابداعات مهندسي ژنتیک در نظام حقوق مالكیت

صنعتی ،مالک منابع مشخ
باید پ

شد ،این اداره میبای ت بر اساس دستورالعملی ،که

اس اظهارنظر کارشناسی در این سمینه تصاویب گاردد ،ساهم منصافانهای

برای هریک اس طرفین یعنی مالکان منابع اس یک سو وصاحبان فنااوری مهندسای
ژنتیک اس سوی دیگر ،در نظر بگیرد .مقنن میبای ت برای تخلو صاحبان فناوری
اس پرداخت حقوق مالکان منابع در کنار امکان طر دعوای حقوقی ،عادم ثبات را
در بدو امر و اباال پروانه ثبت اختراع را در طی مدت حمایت ،به عناوان ضامانت
اجرا ،در نظر بگیرد .در سا بین المللی و در تعام کشور ایران ،به عنوان دارنده
یکی اس بی نظیرترین اقلیمها و تنوع سی تی فوقالعاده ،با دیگار کشاورها چاه باه
عنوان مالک منابع و چه به عنوان اجراکننده فناوری مهندسی ژنتیک ،میبای ات
نکات مذکور مورد لیا قرارگیرد .توصیه میگردد ایران به عنوان یکی اس اعضاای
کنوان یون تنوّع سی تی طرحی را خااب به کنفران

این کنوان یون ارائه نماوده

فكری...

و در آن پیشنهاد نماید که چنین مکانیزمی در سا بینالمللی نیز به کار گرفتاه
شود.
 -4در جهت حفظ مییط سی ت در مقاب مخاطرات سی ت مییای ناشی اس
اعمال مهندسی ژنتیک میبای ت در قانون ثبت اختراعات ،حمایات ،مشارو باه
رعایت ضوابط و الزامات ایمنی سی تی مذکور در قانون ایمنی سی تی گردد.
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 -2برای تضمین مالحظات اخالقی مایبای ات چناان کاه در ماورد ایمنای
سی تی ذکر گردید مقررات خاصی در این سمینه تدوین گردیده و در آن یک نهاد
نظارتی برای نظارت بر رعایت اصول اخالقی در اعمال مهندسی ژنتیک پیش بینی
گردد .میبای ت در قانون ثبت اختراع حمایت اس ابداعات مهندسی ژنتیک مناو
به رعایت اصول و ضوابط اخالقی مورد نظار در مقاررات ماذکور گاردد و در ایان
سمینه ک ب مجوسهای السم اس نهاد پیش بینی شده برای انجاام اعماال مهندسای
ژنتیک ضروری دان ته شود و چنانچه تخای اس اصول اخالقی صورت گیرد مجاوس
مذکور لغو گردد .در اینجا با توجه به قید لزوم رعایت الزامات اخالقای ماذکور در
خواهد داشت.

جعفر نظام الملكي

قانون ثبت اختراع ،لغو مجوس مذکور ،عدم حمایت در نظام ثبت اختراع را به همراه
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پینوشتها
1- Genetic Engineering
2- Genom
ژنهای درون یک مجموعه کروموسوم پایه را ژنوم گویند.ر : .ار.ان.جونز ای کارپ -1121-مبانی
ژنتیک ،ترجمه میمّد فارسی و فرج اللّه شهریاری ،مشهد :نشر بنفشه ،ص142
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به عبارت دیگر مجموعه ژنهای بدن ان ان را ژنوم گویند.ر : .می ن صادقی ،حمایت اس ابداعات
دارویی و الیاق به ساسمان تجارت جهانی ،انتشارات میزان :1182،تهران.
3- Genetic Resources
4- Disclosure
5- Gene
6- Innovation
7- Article 8 of Convention on Biological Diversity
8- Article 10 of Convention on Biological Diversity
10- Trade Secret
11- Prior Art
12- Patent
13- Industrial Application
14- Novelty
15- Inventive Step

فكری...

 -11حق حاکمیت دولتها بر منابع طبیعی خود در مقدمه ،ماده 1وبند 1ماده 10کنوان یون تنوع
سی تی و همچنین مقدمه و بند 1ماده  10معاهده بین المللی ذخایر ژنتیکی برای غذا و کشاورسی به
رسمیت شناخته شده است.
17- International Declaration on Human Genetc Data 2005
18- Intergovernmental committee on Intellectual property and Genetic
)Resources , Traditional knowledge and Folklore ( IGC
19- Disposition
20- Micro-organism
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21-European Convention on Patent ameded 2010 Available at:
http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/7bacb229e032863dc
12577ec004ada98/$FILE/EPC_14th_edition.pdf
 منظور اس افشاء مناسب توصیو اختراع به گونهای است که متخص در آن فن بتواند آن را بوجود-77
 نوری و:  برای ک ب اطالعات بیشتر ر.آورد چنین افشاء و پردهبرداری مجوس افشاء نامیده میشود
.192 ، همان،نخجوانی
23-Deoxyribo Nucleic Acid
 اطالعالت مربو به،«مخفو اسید دی اک ی ریبونوکلییک است و به مادهای اطالق میگرددکه در آن
: همان،» صادقی.ویژگی های ارثی یک موجود سنده و آمادگی ابتال به بیماری معین ذخیره شده است
1182
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24- Ribonucleic Acid
جونز ای.ان. ار: .ر. . است که اس حیث مواد تشکی دهنده با آن تفاوت داردDNA تک رشتهای شبیه
.مشهد:1121 ، نشر بنفشه، ترجمه میمّد فارسی و فرج اللّه شهریاری، مبانی ژنتیک،کارپ
25- Biogen Inc V Medeva plc
26- submission by Australia, Canada, New Zealand, Norway and the united
states of America to Intergovernmental committee on Intellectual property
and Genetic Resources, Traditional knowledge and Folklore, seventeeth
session 2011 Available at: http: //www.wipo .int / meetings / en details. jsp?
Meeting – id = 2007.
27- Submission by African Group to Intergovernment committee on
Intellectuol property and Genetic Resources, Traditional knowledge and
folklore seventeeth session 2010 Available At: http: // www.wipo.int/
meetings/ en details. jsp? Meeting – id= 2007.
. مؤلو این ایراد را تنها در مورد ان ان ها و حیوانات مار نموده است-78
29- Universal Declaration of the Human Genom and Human Rights 1997.
Available at: http: // unesdoc.org/ images / 0011/ 001102e.pd&#page = 47
30- Directive 98/44/EC of the European Parliament and of the Council of 6
July 1998 on the legal protection of biotechnological inventions Available at:
http://eurex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEX
numdoc&lg=en&numdoc=31998L0044&model=guichett
 باور1110  قانون ثبت عالیم و اختراعات مصوب تیرماه72  «ماده: متن این رأی بدین شر است-11
مالق پذیرش تقاضای ثبت « ابداع هر میصول صنعتی جدید وکشو هر وسیله جدید با اعمال وسای
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موجود باریقی جدید برای تیصی یک نتیجه یا میصول» را جهت استفاده اس مزایای مقّدر در ماده 71
این قانون تجویز نموده که با نتیجه ناظرین ابداعات و اختراعات و اکتشافات دارویی نیز میباشد .بند 1
ماده  78قانون موصوف «فرمولها و ترتیبات دوایی» صرفاً ناظر به مواد و اجزاء تشکی دهنده هر دارو
بوده و منصرف اس موارد مذکور در ماده  72قانون ثبت عالیم واختراعات است . ..برای دیدن متن کام
این رأی ر: .
http://www.irbar.com/laws-databank/1909/1910

نحوه حمایت از ابداعات مهندسي ژنتیک در نظام حقوق مالكیت

 -17برای دیدن متن کام این سند ر :
http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/state/802205?fk_legal_draft_oid=776845

فهرست منابع
منابع فارسی
امانی ،تقی1182( .ش .).قوانین ومقرّرات حقوق مالکیت فکری(ملّی و بین المللی) .تهران :انتشارات
بهنامی.
ای.کارپ،ار.ان.جونز1121( .ش .).مبانی ژنتیک .ترجمه میمّد فارسی و فرج اللّه شهریاری .مشهد :نشر
بنفشه.
حبیبا ،سعید1187( .ش .) .امکان صدور ورقه اختراع فناوری سی تی و موافقت نامه راجع به جنبههای
مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری .مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
شماره ،10سال ،1187تهران.
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خادمی،حجت و عباسی ،میمود1189( .ش .).حمایت اس منابع ژنتیک در پرتو قانون ثبت اختراعات،
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دهخدا ،علی اکبر1127( .ش .).فرهن ،دهخدا .جلد .7تهران :بی نا.
صادقی ،می ن1182( .ش .).حمایت اس ابداعات دارویی و الیاق به ساسمان تجارت جهانی .تهران:
انتشارات میزان.

صادقی ،میمود1184( .ش .).چالشهای اخالقی ثبت اختراعات بیوتکنولوژیک فصلنامه مدرس علوم
ان انی .دوره .9شماره .1تهران.
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: . برای دیدن متن کام این سند ر.نامهای تجاری
http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/show/776845
. انتشارات میزان: تهران. حقوق اختراعات.).ش1182( . سیّد ح ن،میر ح ینی
 (دوجلدی) جلد اول (حقوق. حقوق مالکیت فکری، فرهن.).ش1182( . سید ح ن،میرح ینی
. انتشارات میزان: تهران.)مالکیت صنعتی
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Method of protection of genetic engineering in intellectual
property system
Jafar Nezamolmolki
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Abstract
Considering abundant economic, moral and environmental effects of
genetic engineering actions, method of protection shall be in way that
considered economic, moral and environmental essentials are
provided. For this purpose trademark system, unfair competition
system, patent and contract system and ultimately patent system have
been studied. Considering formal nature of patent system, it is the
most appropriate protective system for protection of genetic
engineering innovations.
At present, considering Article 4 of Iran Patent, Industrial Design,
Trademark and Tradename Act 1386, genetic engineering innovations
aren’t protectable as patent. According to Biosafety Act 1388 these
innovations are protected in trademark system. Based on this fact that
this system isn’t appropriate system for providing considered
essentials, it is necessary to modify Patent Act 1386 in way that this
innovation is protectable. However we suggest that for providing
considered essentials protection in Patent Act is provided to respecting
these concerns.

Keywords
Genetic engineering innovations, the most appropriate protective
system, patent system

