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  در نظام 1قابليت حمايت از ابداعات مهندسي ژنتيك
  حقوق مالكيت فكري

  مهدي زاهدي
  1جعفرنظام الملكي

  چكيده
در نظام حقوق مالكيت فكري  »مال فكري«به عنوان  »مهندسي ژنتيك«ابداعات 

بسياري از اين ابداعات در نظام حقوق مالكيت فكري از  قابل حمايت است. حمايت از
 پذير است؛ بر دي، زيست محيطي، اخالقي و حقوق بشري توجيهجهات مختلف اقتصا

اساس مباني موجود در زمينه هريك از جهات مذكور، براي حمايت از ابداعات مهندسي 
ژنتيك در نظام حقوق مالكيت فكري، اعمال مهندسي ژنتيك بايد با رعايت اصول و 

ي صورت گيرد. هاي مطلوب اقتصادي، زيست محيطي، اخالقي و حقوق بشر مؤلفّه
اساس اين مباني انجام برخي از اعمال مهندسي ژنتيك جايز نيست، در نتيجه  همچنين، بر

اعمال مذكوردر نظام حقوق مالكيت فكري  توان از ابداعات ناشي از اين گروه از مين
  حمايت به عمل آورد.
در  انجام اعمال مهندسي ژنتيكش.،  1388قانون ايمني زيستي  2مطابق مدلول ماده
 16 ماده 2 قانون مذكور و همچنين بند 8جايز است. ماده ،حقوق موضوعه ايران

كنوانسيون تنوع زيستي، كه ايران به آن پيوسته است، ابداعات مهندسي ژنتيك را 
 دانند. ميمشمول نظام حقوق مالكيت فكري 

  
  واژگان كليدي

مباني  ؛باني اخالقيم ؛محيطي مباني زيست ؛مباني اقتصادي ؛ابداعات مهندسي ژنتيك
  حقوق بشري
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  قابليت حمايت از ابداعات مهندسي ژنتيك در نظام حقوق مالكيت فكري

امروزه اعمال مهندسي ژنتيك نقش بسزايي در تأمين نيازهاي انساني، به ويژه 
ي ها شنيازهاي درماني و غذايي دارد. صنعت مهندسي ژنتيك به عنوان يكي از بخ

ي ها هپردرآمدترين صنايع انساني است كه سرماي صنعت بيوتكنولوژي، يكي از
  فراواني را به خود جذب نموده است.

ارزش اقتصادي فراوان ابداعات مهندسي ژنتيك، نقض روزافزون حقوق 
گذاران در اين حوزه را به همراه داشته  كنندگان و سرمايه مالكيت فكري ابداع

قوق صاحبان حق در است. فقدان ضمانت اجراهاي حقوقي مناسب براي نقض ح
گذاري  رفتن انگيزه اين افراد براي فعاليت و سرمايه ابداعات مذكور، موجب از بين

صنايع  در اين حوزه و در نتيجه تضعيف صنعت مهندسي ژنتيك، به عنوان يكي از
افزون ت فراوان اين ابداعات و نقض روزصرف اهمي ، اماگردد ميمهم و حياتي، 
ها، براي حمايت از ابداعات مذكور در نظام حقوق  كنندگان آن حقوق ابداع

مالكيت فكري كافي نيست؛ در نظام حقوق مالكيت فكري همچون هر نظام 
حقوقي ديگر، حمايت از يك چيز به عنوان مال فكري منوط به وجود و احراز 

در يك چيز ما را  ها هدر آن چيز است. وجود مجموع اين شاخص ها هبرخي شاخص
در نتيجه در نظام حقوق  كه آن چيز را مال فكري محسوب وسازد  ميقادر 

  مالكيت فكري قابل حمايت بدانيم.
اعمال مهندسي ژنتيك داراي تأثيرات اقتصادي و زيست محيطي فراواني است. 

موجودات زنده است، كه يكي از ساختارهاي حياتي بدن  2موضوع اين اعمال ژنوم
موردي كه اين اعمال بر روي ژنوم انسان  اين موجودات است؛ اين امر، به ويژه در

هاي اخالقي و حقوق بشري را مطرح ساخته است.  گيرد، برخي چالش ميصورت 
با توجه به واقعيات مذكور حمايت از ابداعات مهندسي ژنتيك در نظام حقوق 
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هاي خاصي از جهات مختلف اقتصادي،  مالكيت فكري داراي پيچيدگي و دشواري
قي و حقوق بشري است. بنابراين، طرح مباني توجيهي از هر اخال زيست محيطي،

يك از جهات مذكور براي حمايت يا عدم حمايت از ابداعات مهندسي ژنتيك در 
نظام حقوقي مالكيت فكري در بحث از قابليت حمايت از ابداعات مهندسي ژنتيك 

  در نظام حقوق مالكيت فكري ضروري است.
داعات مهندسي ژنتيك در نظام حقوق مالكيت اب براي بررسي قابليت حمايت از

  فكري ايران، بايد قوانين و مقررات مرتبط با موضوع مورد مطالعه قرار گيرد.
تحقيق حاضر در پي پاسخ به اين سؤال است كه آيا ابداعات مهندسي ژنتيك 
در نظام حقوق مالكيت فكري به طور كلي و همچنين نظام حقوق مالكيت فكري 

در اين راستا پس از بررسي مختصر مفهوم  ؟حمايت است يا خير كشورمان قابل
مهندسي ژنتيك و مقايسه آن با مفاهيم مرتبط به بحث از قابليت حمايت از 
ابداعات مهندسي ژنتيك در نظام حقوق مالكيت فكري به طور كلي خواهيم 
پرداخت. سپس مباني اقتصادي، زيست محيطي، اخالقي و حقوق بشري، در توجيه 

مايت يا عدم حمايت از ابداعات مهندسي ژنتيك در نظام حقوق مالكيت فكري ح
در قسمت سوم مقاله با مطالعه مقررات داخلي،  ،گيرد. نهايتاً ميمورد مطالعه قرار 

وضعيت قابليت حمايت از ابداعات مهندسي ژنتيك در نظام حقوق مالكيت فكري 
 شود. ميايران شناسايي 

  
 تيك و مقايسه آن با مفاهيم مرتبطمفهوم مهندسي ژن .1

آن با  با توجه به عنوان مقاله حاضر بررسي مفهوم مهندسي ژنتيك و مقايسه
در بخش نخست، مفهوم مهندسي  ؛ لذانمايد ميمفاهيم مرتبط در ابتدا ضروري 

  ژنتيك وسپس رابطه آن با مفاهيم مرتبط مورد بحث قرار خواهد گرفت.
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 مفهوم مهندسي ژنتيك ـ1ـ1

 .»يك سلول تغيير مواد ژنتيكي موجود در«عبارت است از:  ،ندسي ژنتيكمه
، مهندسي ژنتيك مجموعه عمليات ) به عبارت ديگر296 ص ،م. 2005 ماركوويث،(

از  3ها هاي موجود زنده با اهدافي از قبيل تغيير يا تركيب ژن كاري مولكولدست
ه جاي ديگر يا انتقال آن ب جايگاه اصلي خود بر روي يك موجود زنده و

  )63ش.، ص  1387(صادقي، . با تركيبي جديد به موجود اول است ها آنبازگرداندن 
كردن منابع  است. كاربردي 4منابع ژنتيك ،موضوع اعمال مهندسي ژنتيك

نظر است.  به شكل مورد ها آندر صنعت، مستلزم تبديل  ها آنژنتيك و استفاده از 
  گيرد. مي صورت زنده موجودات ژنوم در ژنتيك مهندسي اعمال طريق از تبديل اين

  
  مقايسه مفهوم مهندسي ژنتيك با مفاهيم مرتبط ـ1ـ2

مقايسه مفهوم مهندسي ژنتيك با  ،براي تعيين دقيق قلمرو موضوع پژوهش
معادل يا  را ها آنحوزه ژنتيك  متخصص در مفاهيمي كه ممكن است افراد غير

از:  رسد. اين مفاهيم عبارتند مينظر  ضروري به ،مشابه مهندسي ژنتيك بدانند
  6.»به نژادگري« و 5»بيوتكنولوژي«

  
  مهندسي ژنتيك و بيوتكنولوژيـ 1ـ2ـ1
 بيوتكنولوژي به معناي واردكردن و به كاربستن ساختارهاي ژنتيكي در«

همچنين بيوتكنولوژي در  )1 ص ،م. 2001 (بارفيلد و اي.كالسك، .»تكنولوژي است
چنين تعريف شده است:  7،م.1992 تنوع زيستي مصوبكنوانسيون  2 ماده

ي ها مبه معناي هر كاربرد تكنولوژيكي است كه از سيست "بيوتكنولوژي"«
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كند تا محصوالت يا  مياستفاده  ها آني زنده يا مشتقات ها مزيستي، ارگانيس
  »ي ويژه به وجود بياورد يا اصالح كند.ها هفرآيندهايي را براي استفاد

نوع  ،مهندسي ژنتيك دارد. مهندسي ژنتيك تري از ژي مفهوم گستردهبيوتكنولو
آن  بيوتكنولوژي منابع زيستي در در ؛ چراكهبيوتكنولوژي است خاصي از

گيرند، در حالي كه مهندسي ژنتيك تنها  مي استفاده قرار (مهندسي ژنتيك) مورد
زيستي مورد دهد و ديگر منابع  مياستفاده قرار  منابع زيستي ژنتيكي را مورد

  استفاده نيستند.
  
 مهندسي ژنتيك و به نژادگري ـ1ـ2ـ2

نژادگري هر دو از مصاديق بيوتكنولوژي هستند. در به  مهندسي ژنتيك و به
كارگيري برخي فرآيندهاي بيولوژيكي موفق به توسعه  با به، نژادگري به نژادگر

تغييرات ايجادشده  گردد. حجم تأثيرات اين فرآيندها و ميزان مي 8گونه گياهي يك
. گردد ميدر حدي است كه گونه توسعه يافته يك گونه جديد محسوب 

  9)6 و 5 مواد ي گياهي جديد،ها هالمللي حمايت از گون (كنوانسيون بين
اين فرآيندهاي بيولوژيكي كه به كارگيري آن توسعه گونه گياهـي  يكي از

طريق اعمال مهندسي  را به همراه دارد، مهندسي ژنتيك است. اين چنين، از
حدي توسعه داد كه  توان آن را تا ميگونه گياهي  يك تصرف در ژنوم ژنتيك و

البته، اين به معناي يكساني اين دو مفهوم  .گونه گياهي جديد به وجود آيد يك
توان اين دو را معادل يكديگر دانست؛ موضوع مهندسي ژنتيك تنها  مين نيست و

 (صادقي،. است حيوان) (اعم از انسان، گياه و گياه نيست؛ بلكه موجود زنده
اين، در فرضي كه موضوع مهندسي ژنتيك گياه است،  عالوه بر )63 ص ،ش.1387

ايجاد  ي گياهي سابق وها هتوسعه گون كاربرد مهندسي ژنتيك محدود به اصالح و
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ديگر همچون ابداعات  نژادگري) نيست؛ بلكه در امور ي گياهي جديد (بهها هگون
بنابراين مهندسي  )87 ص ،ش. 1387 صادقي،(. نيز كاربرد دارد ويي، پزشكي و...دار

ژنتيك و به نژادگري مفهومي كامالً متمايز دارند و تنها نقطه اشتراك اين دو 
  گونه گياهي اعمال گردد. حالتي است كه مهندسي ژنتيك به منظور توسعه يك

  
 ام حقوق مالكيت فكريمهندسي ژنتيك در نظ قابليت حمايت ازابداعات .2

ابداعات مهندسي ژنتيك در نظام حقوق مالكيت فكري  بررسي قابليت حمايت از
و چنانچه اين  اين ابداعات است شدن محسوب» مال فكري«در ابتدا مستلزم اثبات 

ابداعات  امر پذيرفته شود به بررسي مباني مختلف حمايت يا عدم حمايت از
ابداعات مهندسي ژنتيك در  كه آيا حمايت از نمهندسي ژنتيك پرداخته شود و اي

  ؟نظام حقوق مالكيت فكري ايران چه جايگاهي دارد
  
  آيا ابداعات مهندسي ژنتيك مال فكري است؟ـ 2ـ1

ي ها ههاي فكري در زمين مالكيت فكري در معناي وسيع، حقوق ناشي از فعاليت
 )3ص ،3فصل ،م. 2011 كتاب راهنماي وايپو،(. هنر است صنعت، علم، ادبيات و

برداري  گونه بهره همچنين، مالكيت فكري را حق پديدآورنده نسبت به همه
مادي مستند به  فكري غير اقتصادي به صورت انحصاري و موقّت از اثر

 1387نيا،  (حكمت .اند هكند، دانست مياشياي ملموس نمود پيدا  آورنده، كه درپديد
حقوقي است كه به : «اند هردبرخي ديگر آن را چنين تعريف ك )45 ، صش.

 .»دهد ميصاحب آن اختيار انتفاع انحصاري از فعاليت و فكر و ابتكار انسان را 
  )23 ، صش. 1374(كاتوزيان، 
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اثر «توان مال فكري را چنين تعريف نمود:  با توجه به تعاريف فوق، مي
و  غيرمادي ناشي از تالش ذهني مبتكرانه و نوآورانه كه در اشياي قابل لمس

شاخصه براي مال فكري  5بنابراين، وجود ». كند مشاهده نمود پيدا مي
  يك چيز ضروري است: شدن محسوب

نيازي مادي يا معنوي را برآورده  مال چيزي است كه مفيد بوده و :مال باشد .1
ارزش  ستد و و يك چيز قابليت داد سازد، مالك احراز وصف ماليت در مي

 )9، صش. 1374 كاتوزيان،( .اقتصادي آن چيز در عرف است

مادي در اموال فكري آن است  از وصف غير منظور :مال غير مادي باشد .2
ملموس قرار  يمادي يا انتزاعي هستند، كه در مقابل اشيا غير يكه اين اموال اشيا

رفته  ها به كار خالقيت ملموس برخي ابداعات و يايجاد اشيا توليد و گيرند. در مي
ارزش  ها كه جنبه انتزاعي دارند، خود داراي ماليت و خالقيت عات واست؛ اين ابدا

نظام حقوق مالكيت فكري به عنوان مال فكري مورد  اقتصادي است و در نتيجه در
حقوق «مادي در اينجا معادل وصف معنوي در اصطالح  حمايت است. وصف غير

 فاً اشاره براصطالح حقوق مالكيت معنوي صر معنوي در«است.  »مالكيت معنوي
(ميرحسيني، . »اين دارد كه متعلّق حق مادي نيست، بلكه فعاليت فكري انسان است

 10)19، صش. 1385

 )3ص ،3 فصل ،م. 2011 (كتاب راهنماي وايپو،. ناشي از تالش ذهني باشد .3

فكري را واجد وصف  تالش ذهني مذكور بايد مبتكرانه باشد. آنچه يك اثر .4
هاي آن، نسبت به موارد مشابه  ن است كه با توجه به ويژگيآ ،سازد ميمبتكرانه 

ها و اوصاف  تا آن حد متضمن ويژگي اند هدر همان رشته كه پيش از اين ايجاد شد
  جديد باشد كه بتوان آن را مستقل از موارد مذكور حمايت كرد.
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 :قابل لمس نمود يابد يثمره و ماحصل اين تالش فكري بايد در قالب اشيا .5
آن  ملموس تجلّي يابد تا ديگران از ره تالش فكري انسان بايد در قالب يك اثرثم

بنابراين، با ديدن يك شي ملموس به  )45، صش. 1387نيا،  (حكمت. مند گردند بهره
پي برده خواهد شد. همين تالش  ،آن صورت گرفته است تالش فكري كه در

وق مالكيت فكري يعني حق ،فكري است كه خود موضوع نوع خاصي از حقوق
 است.

پرداخت كه  توان به مطالعه اين امر ميي مذكور ها هاكنون با توجه به شاخص
نظام  در نتيجه قابل حمايت در مهندسي ژنتيك مصداق مال فكري و آيا ابداعات

  ؟حقوق مالكيت فكري است يا خير
جمله مهندسي ژنتيك داراي ارزش اقتصادي فراوان است،  از بيوتكنولوژي و

اقتصاد و صنعت و تأمين نيازهاي انساني  آنجا كه به دليل نقش مهمي كه در تا
اين  در )م. 1997(سهاي،  .اند هآن را سومين انقالب تكنولوژيكي قرن دانست ،دارد

هايي كه  گذاري حجم سرمايه و ميان مهندسي ژنتيك ارزش و اهميتي فراوان دارد
كه تنها در آمريكا است. تا آنجاچشمگير  بسيار ،گيرد مياين زمينه صورت  در

ميليون دالر براي مؤسسه ملي تحقيقات ژنوم انساني اختصاص  200بودجه ساالنه 
اقتصادي آن ارزش  ماليت و ) بنابراين در28 ، صش. 1387 صادقي،( .داده شده است

  شاخصه اول)ترديدي وجود ندارد. (
نه ذهني براي ايجاد اعمال مهندسي ژنتيك مشتمل بر به كارگيري قواي خلّاقا

 ساختار ژنتيكي موجودات زنده است. آنچه در هاي مشخص جهت تصرف در طرح
 ابتكار ها، كه ماحصل خّالقيت و هاست. اين طرح همين طرح ،اينجا محوريت دارد

ها كه  جنبه انتزاعي دارند. اين طرح انساني هستند، فاقد وصف عينيت بوده و
انساني براي رسيدن  ابتكار همان خلّاقيت و ،است ها آنمهندسي ژنتيك مبتني بر 
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. بنابراين وجود شاخصه ندملموس غير به نتيجه خاص هستند، كه اموري انتزاعي و
  است. نيز محرز ي مورد نظرها ه) از شاخصبودن  مادي(مال غير دوم

غير اتفاقي  اعمال مهندسي ژنتيك از نوع اعمالي كه داراي نتايج نامشخص و
در اين  هاي از پيش تهيه شده است. مبتني بر طرح بلكه اين اعمال ؛تنيس ،هستند
 )338 و 337 ، صش. 1376اي.كارپ، (. مراحل انجام از پيش تعيين شده است ،ها طرح

مبناي  بايست بر ميها نيازمند تالش ذهني خلّاقانه است. فرد طرّاح  طرّاحي اين طرح
يت ذهني خود، طرحي جديد را طراحي گيري از خلّاق اصول و قواعد ژنتيكي با بهره

) بودن  خلّاقانه ذهني تالش بر (مبتني چهارم و سوم يها هشاخص وجود اينچنين نمايد.
  نيز محرز است.

ثمره اعمال مهندسي ژنتيك صرفاً طراحي يك طرح، كه تنها روي كاغذ 
 و حيوانات توليد بهتر منعكس گرديده، نيست. بلكه نتيجه اين اعمال در گياهان و

 1376اي.كارپ، (. معالجه نقايص ژنتيكي انسان است ها و در انسان راندمان بيشتر
بايست در قالب تغييرات ژنتيكي عينيت  مي) بنابراين، نتيجه تالش فرد 342 ، صش.

 يافتن در آخرين شاخصه مورد نياز، يعني عينيت يابد. اينچنين وجود پنجمين و
  ملموس، نيز مسلّم است. يقالب اشيا

با توجه به آنچه گذشت ابداعات مهندسي ژنتيك مال فكري محسوب و در 
  نتيجه قابل حمايت در نظام حقوق مالكيت فكري است.

  
  حمايت از مهندسي ژنتيك در نظام حقوق مالكيت فكري براساس مباني ـ2ـ2

براي حمايت از ابداعات مهندسي ژنتيك در نظام حقوق مالكيت فكري، صرف 
اقتصادي،  ابداعات، كافي نيست. با توجه به تأثير بودن اثبات مال فكري

ي حقوق ها شمحيطي، اخالقي اعمال مهندسي ژنتيك بر نظام اجتماعي و چال زيست
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بشري كه در اين مورد مطرح است، حمايت بايد از هريك از جهات مذكور 
حقوق  محيطي، اخالقي و پذير باشد. بنابراين طرح مباني اقتصادي، زيست توجيه

  ناپذير است. شري در اين قسمت اجتنابب
  

  مباني اقتصادي ـ2ـ2ـ1
توسعه اقتصادي جامعه تأثير فراواني دارد. بيوتكنولوژي،  اعمال مهندسي ژنتيك بر

فناوري اطالعات،  كه مهندسي ژنتيك نوع خاصي از آن است، پس از اتم و
بخش عظيمي از  )م.1997سهاي، ( .آيد ميسومين انقالب تكنولوژيكي قرن به شمار 

داروها در صنعت داروسازي، داروهاي ژنتيكي هستند كه در پي اعمال مهندسي 
مهندسي  آيند. توسعه بيوتكنولوژي و ميژنتيكي در ژنوم موجودات زنده به دست 

يافتگي آن كشور را به  رشد فراوان اقتصادي و توسعه ،ژنتيك در يك كشور
هاي  ان اعمال مهندسي ژنتيك، بحثهمراه دارد. اهميت وتأثير اقتصادي فراو

فراواني را پيرامون قابليت حمايت از ابداعات مهندسي ژنتيك در نظام حقوق 
  مالكيت فكري از منظر اقتصادي به همراه داشته است.

با توجه به حجم تأثيرات اقتصادي اعمال  ،اغلب كشورهاي در حال توسعه
ژنتيك در نظام حقوق  مهندسي ژنتيك، مخالف حمايت از ابداعات مهندسي

مالكيت فكري هستند. اينان معتقدند، حمايت موجب افزايش قيمت محصوالت 
گردد؛ اين امر باعث تضييع حقوق  ميژنتيكي ناشي از اعمال مذكور 

ي ها هگردد. همچنين در پي حمايت هزين ميكنندگان محصوالت مذكور  مصرف
د انحصار در بازار متعارض گردد. حمايت با قواعد ض ميسنگيني بر دولت تحميل 

هاي چندمليتي بزرگ، كه در صنعت دارو فعال هستند، ايجاد  است و براي شركت
  كند. ميانحصار 
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يافته هستند،  در مقابل اين گروه، موافقان حمايت، كه غالباً كشورهاي توسعه
 مثبت تأثير قبيل از نمايند، مي اشاره چند مواردي به خود نظر در توجيه
گذاري  سرمايه رانگيزه مبتكران در اين حوزه، تأثير مثبت حمايت برب حمايت

خارجي وانتقال فناوري ژنتيكي، تأثير مثبت حمايت بر حجم توليدات محصوالت 
  )214-248، صص ش. 1387صادقي، (. ژنتيكي و... 

اين زمينه، از جمله  المللي در جريان مذاكرات بين ها در اين اختالف ديدگاه
 راجع به مالكيت فكري و منابع ژنتيك و »الدولي وايپو ميته بينك«هاي  نشست

 12گردد. مينيز مشاهده  11،»فولكلور« دانش سنتي و

موافقان در اتّخاذ ديدگاه  يك از دو گروه مخالفان و هيچ ،رسد ميبه نظر 
هر دو گروه برخي واقعيات را  و اند هنگري عمل ننمود اساس جامع خويش بر

  .ندا هناديده انگاشت
گذاري خارجي در حوزه مهندسي ژنتيك  مخالفان، اين واقعيت را كه سرمايه

تنها مبتني برحمايت از ابداعات مهندسي ژنتيك نيست، بلكه عوامل ديگر به ويژه 
است،  آن مؤثر سياسي كشور ميزبان نيز در ساختار اقتصادي و احوال و اوضاع و

از ابداعات  ه، اثرات فراوان حمايت. همچنين اين گرواند همورد توجه قرار نداد
  .اند هدرنظر نگرفت ،كننده ابداع انگيزهمهندسي ژنتيك را بر

مخالفان، تعارض حمايت از ابداعات ناشي از مهندسي ژنتيك در نظام حقوق 
مالكيت فكري با قواعد ضد انحصار را به عنوان يكي از داليل اصلي مخالفت خود 

ر حالي است كه تعارض مذكور منحصر به بحث ؛ اين داند هنمود با حمايت ذكر
ي حقوق مالكيت فكري مطرح است، اين تعارض ها ههمه حوز در حاضر نبوده و

طبيعت حقوق مالكيت فكري است و در هر موردي  عيبي است كه ناشي از ذات و
كه در پرتو اين نظام براي افراد حقوق انحصاري ايجاد شود، يعني سرتاسر نظام 
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، اين اند هگونه كه مخالفان پنداشت شود. بنابراين آن ميفكري، ديده حقوق مالكيت 
 اثر ايراد ناشي از نوع اعمال مهندسي ژنتيك نيست؛ بلكه بر نفس حمايت از هر

 )251 ، صش. 1387 صادقي،(. نظام حقوق مالكيت فكري وارد است فكري در
ندسي ژنتيك، به اساس اين تعارض در حوزه ابداعات مه بنابراين، انكارحمايت بر

  نفي اين نظام كارآمد حقوقي است. معناي انكار واقعيت مالكيت فكري و
موافقان حمايت از ابداعات مهندسي ژنتيك در نظام حقوق مالكيت فكري 

هاي چندمليتي  شركت تأثير ايجاد حقوق انحصاري براي صاحبان فناوري، كه غالباً
يش قيمت اين محصوالت و ايجاد يافته هستند، بر افزا بزرگ كشورهاي توسعه

. اين در حالي است كه، تغيير اند هدر بازار را چندان مورد توجه قرار نداد انحصار
 ؛وضعيت در اين زمينه به ويژه نسبت به كشورهاي در حال توسعه ضروري است

زيرا مهندسي ژنتيك صنعتي است كه به تأمين نيازهاي اساسي انسان از قبيل دارو 
پردازد. از اين رو، افزايش قيمت و ايجاد انحصار در بازار در  مييي و مواد غذا

مورد محصوالت مهندسي ژنتيك خود دسترسي افراد به اين محصوالت را محدود 
مالكيت فكري فقط يك حق « ساخته و مانع تأمين نيازهاي ضروري انساني است.

 آب و بديهي است و ساير حقوق مثل حق دسترسي به مراقبت سالمت كافي،
 1386 صنيعي،( .»آن مقدم است به عنوان نيازهاي ضروري انسان بر ،...غذاي سالم

انحصار هر  بردن بين ) بنابراين، براي كاهش قيمت اين محصوالت و از27 ص ،ش.
بايست صورت گيرد؛ بخشي از اين تغييرات متوجه حقوق  مي ،نوع تغييرات الزم

  مالكيت فكري است.
طريق منع حمايت از ابداعات در نظام حقوق  ر ازتأمين ضروريات مذكو

 مالكيت فكري نخواهد بود؛ بلكه اين مقصود، با تغيير مقررات در اين زمينه و
كننده دسترسي  ساز و تسهيل ايجاد برخي الزامات براي توليدكنندگان،كه زمينه
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كنندگان به محصوالت مهندسي ژنتيك باشد، حاصل خواهد شد.  آسان مصرف
قيمت معقول و مناسب يكي از مهمترين الزامات در اين  ضه محصوالت بالزوم عر

زمينه است. يكي ديگر از مهمترين الزامات براي تحقق اين منظور الزام كشورهاي 
هاي توليدكننده محصوالت  صاحب تكنولوژي مهندسي ژنتيك و همچنين شركت

يژه كشورهاي كننده محصوالت مذكور به و به كشورهاي استفاده مهندسي ژنتيك
  مالك منابع ژنتيك مورد استفاده در توليد اين محصوالت است.

  
  محيطي مباني زيست ـ2ـ2ـ2

اعمال مهندسي ژنتيك بر روي منابع ژنتيك، به عنوان بخشي از منابع زيستي، 
گيرد. اعمال مذكور داراي تأثيرات فراواني بر روي محيط زيست  ميصورت 

 قابل پيش بيني و مهندسي ژنتيك را تهديدي غيراست؛ تا آنجا كه امروزه اعمال 
) با توجه به 369 ص ،م. 1981 كريپس،(. اند همنحصر بفرد براي محيط زيست دانست
پرداختن به مباني زيست  ،مهندسي ژنتيك واقعيات مذكور در بحث از مباني

  كند. ميناپذير  محيطي اجتناب
اران محيط زيست را به برخي از طرفد تأثيرات مخرّب اعمال مهندسي ژنتيك

مخالفت با انجام اعمال مذكور، و مقابله با حمايت حقوقي از ابداعات مهندسي 
هايي است، وا داشته است. اينان  ساز توسعه اين چنين فعاليت ژنتيك، كه خود زمينه

شود؛  ميمعتقدند حمايت از ابداعات مهندسي ژنتيك باعث نابودي منابع ژنتيك 
شكل اولية خود مفيد به حال بشر هستند  ها در حالت طبيعي و بهزيرا اين منابع تن

حالي است كه، اعمال مهندسي ژنتيك باعث تغيير شكل اين  آن. اين در نه غير
گردد. اين امر باعث نابودي  ميشان  حالت طبيعي از ها آندر نتيجه خروج  منابع و

وان بدان اشاره ت ميمينه هايي كه در اين ز جمله مثال شود. از ميتدريجي اين منابع 
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انجام اعمال  گير كپك ذرت در آمريكاست؛ اين بيماري ناشي ازنمود: بيماري فرا
  )109 ص ،م. 1382(حبيبا،  .مهندسي ژنتيك بر روي گياه ذرت در آمريكا بود

دانند؛ بلكه  ميمخرّب مهندسي ژنتيك را تنها ناظر به منابع ژنتيك ن مخالفان اثر
دانند؛ زيرا نابودي منابع  ميباعث نابودي كل زيست بوم  مهندسي ژنتيك را

اثر اعمال مهندسي  گيرد، بر مي ژنتيك كه بخش وسيعي از زيست بوم را دربر
كه  ژنتيك، نابودي تدريجي محيط زيست را نيز به همراه خواهد داشت. چنان

باعث  م.، 2000سال  شده از آمريكا به مكزيك در هاي اصالح اي از ژن انتقال گونه
 )297، ص ش. 1387 صادقي،(. مكزيك شد ي مختلف ذرت دركشورها هنابودي گون
يافته ژنتيكي در محيط زيست،  هاي تغيير شكل اين، رهاسازي اگانيسم عالوه بر

نظم حاكم بر اين نظام را از بين  مخدوش ساخته و ساختار نظام محيط زيست را
  )120، صم.1989 (دبليو. الرسچ،. برد مي

كشاورزي راهبردهاي تجاري، يعني  عمده صنايع مهندسي ژنتيك وهدف 
آفات نباتي است. مطالعات وزارت محيط  مقابل سموم و افزايش مقاومت در

دهد كه اعمال مهندسي ژنتيك روي گياهان مقاوم در  مينشان  ،زيست دانمارك
شود. اين مطالعات  ميمنتج به خطرات زيست محيطي جدي  ها شك برابر علف

شيوع تدريجي مقاومت به  ها شك هاي مقاوم به علف ساخت كه انتقال ژن كارآش
. گردد ميسراسر جهان  هاي هرز در عامل را به همراه دارد و منجر به افزايش علف

 منع مهندسي ژنتيك و ) برخي از مخالفان در197ـ199 ، صم. 1991 هيند مارش،(
از جمله  ي بيوتكنولوژيك وكه فرآيندها اند همخالفت با آن تا آنجا پيش رفت

يا صندوقچه دردسر » صندوقچه پاندورا شدن گشوده« مهندسي ژنتيك را به عنوان
  )130، صم. 1989 (هاچول، .اند هناميد
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آنچنان كه  ،در مقابل، موافقان حمايت معتقدند كه اعمال مهندسي ژنتيك
 آن غير بودن محيطي ندارد و تصور خطرناك آثار مخرّب زيست ،شود ميتصور 
زيرا بعيد است آثار مخرّب مذكور ناشي از مهندسي  ؛غير مستند است علمي و

اي براي اثبات اين ادعا وجود ندارد؛ اگر هم بتوان خطري  ژنتيك باشد و نشانه
باز هم مانعي براي انجام اين اعمال نيست؛ چراكه اين  ،محيطي را فرض كرد زيست

در فرض تعارض حق حيات آدمي با راستاي حفظ حيات آدمي است.  اعمال در
حفظ محيط زيست، حق حيات آدمي مقدم است، در نتيجه انجام اين اعمال مجاز 

  )287 ، صش. 1387 صادقي،(. است
قابل انكار اصل از مهندسي ژنتيك را امري غيرموافقان فوايد ح همچنين

ني داروهاي ژنتيك جايگزين مناسب و روزافزو ،دانند. در صنعت داروسازي مي
طبق بررسي كه در زمينه صنايع دارويي در اواسط  براي داروهاي شيميايي است.

مناطق جنگلي  رفتن يك گياه دارويي در بين صورت گرفته است، ازم.،  1980دهه 
ميليون دالر محروم كند.  200فروش  هاي داروسازي را از شركت ،تواند ميپرباران 

  )58 ، صش. 1378 ولي، اميري اردكاني و شاه(

مندي دولت آمريكا مؤسسه ملي تحقيقات ژنوم انساني  اساس همين فايده بر
ميليون دالر بودجه با هدف ارتقاي بهداشت، از  200آمريكا را با اختصاص ساالنه 

روي ژنوم انساني، جهت تشخيص بيمارهاي ژنتيكي و  طريق انجام تحقيقات بر
 )287 ، صش. 1387صادقي، ( .جديد، تأسيس كند ايجاد داروهاي ژنتيكي ابداعي و

بلكه خود  ؛حمايت نه تنها باعث نابودي منابع ژنتيك نيست ،رسد ميبه نظر 
آن است؛ زيرا حمايت از مهندسي ژنتيك موجب  عاملي براي حفاظت از

گردد مالكان  ميگرددكه اهميت منابع ژنتيك آشكار گردد. اين امر موجب  مي
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نمايند تا همواره بتوانند  ها آنحفظ  عي دراين منابع به اهميت آن پي برده و س
  البته اين به معناي انكار آثار مخرّب اين اعمال نيست. ؛مند شوند ازآن بهره

ست و نه ها آنآثار مخرّب اين اعمال بيشتر ناشي از كيفيت و شكل اجراي 
نفس اعمال مهندسي ژنتيك. بنابراين، با اصالح شكل و كيفيت اجراي اعمال 

محيطي  يك در غالب موارد و منع برخي از اعمال مشكالت زيستمهندسي ژنت
  ندارد. وجود اعمال اين مطلق منع براي ضرورتي و شده مرتفع زمينه اين در موجود

  
  مباني اخالقي ـ2ـ2ـ3

بايست از جهاتي چند مورد تحليل و  مي ،مهندسي ژنتيك از منظر اصول اخالقي
فرض  مال مهندسي ژنتيك اخالقي است؟ درواكاوي قرار گيرد: آيا اساساً انجام اع

اخالقي آيا حمايت از ابداعات  موازين پذيرش عدم مغايرت اين اعمال با اصول و
كه  مهندسي ژنتيك در نظام حقوق مالكيت فكري اخالقي است؟ و در نهايت اين

  اعمال نمود؟ اصول اخالقي را در اين اعمال رعايت و توان ميچگونه 
؟، اعمال مهندسي ژنتيك از منظر اخالقي جايز است يا خير كه آيا پيرامون اين

گرايان مهندسي ژنتيك، صرف  اختالف نظر وجود دارد. از نقطه نظر برخي اخالق
كه موضوع آن انسان، حيوان يا گياه باشد، با اخالق مغايرت دارد. اينان  نظر از اين

 مهندسي ژنتيك ومبناي لزوم ستايش طبيعت و همچنين تقدس الهي آن اعمال  بر
دانند. اين گروه  مياخالقي  هاي طبيعي را قبيح و غير ايجاد محصوالت انساني از ژن

جمله مهندسي  از هاي بشري و ورزي به انكار دست» طبيعي خوب است«با شعار 
  )292 ، صش. 1387 صادقي،( .پردازند ميژنتيك در طبيعت 

ل مهندسي ژنتيك مغايرتي در مقابل، اين ديدگاه قابل ذكر است كه نفس اعما
در مواردي كيفيت اجراي  نوع اعمال و با اخالق ندارد؛ بلكه تنها برخي از اين
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معقول بنابراين نفي مطلق اين اعمال نا انجامد. ميهاي اخالقي  به نقض ارزش ها آن
نوع اعمال در  اصالح كيفيت اجراي اين با حذف موارد مغاير با اخالق و .است

 بنابراين، نيازي به نفي مطلق و .گردد ميكل برطرف موارد ضروري، مش
  نمودن افراد اجتماع از فوايد متعدد ناشي از اين نوع اعمال نيست. محروم

ي ها هجنب تأثير فراواني كه بر با توجه به فوايد متعدد اعمال مهندسي ژنتيك و
بلكه از مختلف زندگي انسان دارد، منع مطلق اين نوع اعمال نه تنها معقول نيست، 

پذير نيست؛ زيرا اين امر موجب محروميت افراد اجتماع از  نظر اخالقي نيز توجيه
  گردد. ميفوايد معتنابه اعمال مذكور 

برخي  در رابطه با حمايت از مهندسي ژنتيك در نظام حقوق مالكيت فكري
گيرد. اين ايرادات  بايست مورد توجه قرار ميايرادات اخالقي مطرح شده است كه 

ها و حيوانات  ظر بر آن گروه از اعمال مهندسي ژنتيك است كه بر روي انساننا
مورد اعمال مهندسي ژنتيك كه بر روي گياهان صورت  گيرد و در ميصورت 

  كمتر مطرح است. ،گيرد مي
حمايت از اعمال  ،مهمترين ايراد مطرح در اين زمينه آن است كه اولين و

نظام حقوق  گيرد، در ميودات زنده صورت مهندسي ژنتيك، كه بر روي ژنوم موج
براي محصوالت  شدن گردد كه با ارزش اقتصادي قائل ميمالكيت فكري موجب 

كه اين محصوالت را كاالهاي قابل  ژنتيكي توليدشده از ژنوم موجودات زنده و اين
دبليو. (. تقدس حيات نفي و انكار گردد فروش در نظر بگيريم، حرمت و خريد و
 13)120ص  ،م. 1989الرسچ،

فروش و  خريد ،آنچه در مهندسي ژنتيك مورد نظر است ،رسد ميبه نظر 
فروش محصوالت ژنتيكي ناشي از ژنوم اين  بلكه خريد و ؛حيوانات نيست
آن هم نه در حالت طبيعي و اوليه، بلكه شكل تغييريافته آن. در  ،موجودات است
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فروش انسان هيچ ترديدي  و خريد بودن مورد انسان نيز اگرچه در غير اخالقي
وجود ندارد، اما نسبت به اجزاي بدن انسان آنچه كه از نظر اخالقي مورد نفي قرار 

 و 14اعالميه جهاني ژنوم انساني 4قبيل ماده  المللي از در اسناد بين گرفته است و
 15دستورالعمل اروپايي راجع به حمايت حقوقي از اختراعات بيوتكنولوژي 5ماده 
 فروش اجزاي بدن انسان در ت به آن منع صورت گرفته است، خريد ونسب نيز

حالت طبيعي و اوليه است؛ در غير اين صورت، آنچنان كه همين مواد نيز مقرّر 
يافته،كه محصوالت  فروش اين اجزا در حالت تغيير شكل ، خريد واند هداشت

ست. بنابراين مهندسي ژنتيك نيز از همين گروه هستند، از نظر اخالقي جايز ني
 ايراد مذكور بر حمايت از اعمال مهندسي ژنتيك وارد نيست.

آن است كه با حمايت سود اقتصادي ناشي  ،ايراد ديگري كه مطرح شده است
حقوق انحصاري در نظام حقوق مالكيت فكري  ياين اعمال، كه ناشي از اعطا از

چون شرط  ارد ود مياست، هرچه بيشتر افراد را به انجام اين نوع اعمال وا 
ضروري در انجام اين اعمال انجام آزمايشات متعدد بر روي ژنوم مورد نظر است، 

ايشات ژنتيكي متعددي شود كه موجودات زنده در معرض آزم مياين امر موجب 
اين امر مغاير  كه داراي مضّرات بسياري براي اين موجودات است و قرار گيرند
  )117، ص م. 1989 (دبليو. الرسچ،. اخالق است

توان گفت كه عيب مذكور ناظر بر نفس اعمال  ميدر پاسخ به اين ايراد 
مهندسي ژنتيك نيست؛ بلكه اين عيب ناظر بر رفتار اجراكنندگان وكيفيت اجراي 

اصالح كيفيت اجراي مهندسي ژنتيك و رفتار  مهندسي ژنتيك است. تغيير و
 اعمال اصول و ريق ايجاد واجراكنندگان، در جهت رعايت موازين اخالقي، از ط

 ،مقرّرات نظارتي در سطح اجرايي، قابل تحقّق است و براي رسيدن به اين مقصود
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نمودن جامعه از فوايد  محروم منع از انجام اعمال مهندسي ژنتيك و ضرورتي براي
  وجود ندارد. ،فراوان اعمال مذكور

وم موجودات زنده در رابطه با مباني اخالقي مهندسي ژنتيك كه به دستكاري ژن
  است. 16اخالق زيستي ،مورد توجه قرار گيرد بايد آنچه بيش از هرچيز .پردازد مي

، تصميمات، رفتارها ها شمند ابعاد اخالقي شامل بين اخالق زيستي مطالعه نظام«
هاي بهداشتي  هاي اخالقي، علوم زيستي [از جمله علم ژنتيك] و مراقبت و سياست

اي تعريف  رشته ي شفاهي اخالقي در فضايي ميانها شرو به كارگيري انواعي از و
اخالق زيستي به شماري از  )9ص  ،ش. 1389ساشادينا،  عباسي و ،محقق داماد( ».كرد

هاي زيستي،  هاي اخير در فناوري پردازد كه پس از پيشرفت ميمشكالت اخالقي 
  :اند هزير پديد آمد به خصوص چهار حوزه

  در آغاز و انجام زندگي.هاي حافظ حيات  وريافن .1
  حيات براي اصالح كيفيت زندگي. هاي تشديدكننده وريافن .2
  سازي. هاي توليد مثل و به ويژه شبيه وريافن .3
، محقق داماد(. درماني و ژنوم انساني هاي مرتبط با مهندسي ژنتيك، ژن وريافن .4

  )18 ، صش. 1389ساشادينا،  عباسي و
يستي مالزمه با منع اين نوع اعمال ندارد، بلكه براين نه تنهارعايت اخالق زبنا

هاي اخالق زيستي  اهداف و رسالت تعديل اعمال مهندسي ژنتيك يكي از تنظيم و
گردد. اين  مياست. تحقق اين مقصود از طريق اعمال اصول اخالق زيستي حاصل 

 .خواهي، اصل عدالتنرساندن، اصل خير از: اصل استقالل، اصل زيان اصول عبارتند
 )148 ، صش. 1389ساشادينا،  عباسي و ،محقق داماد(

را در اعمال مهندسي  ها آناكنون مفهوم اين اصول وكيفيت به كارگيري 
  ژنتيك تبيين خواهيم نمود.
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انسان است. حق مذكور  17همان حق تعيين سرنوشت ،منظور از اصل استقالل
. است ،دهد ميخ آنچه براي ما ر به معناي توانايي كنترل چگونگي رفتار ما و

اين اصل در مواردي كه موضوع  )149 ، صش. 1389ساشادينا،  عباسي و ،(محقق داماد
از اهميت بيشتري برخوردار است.  ،عمليات يا پژوهش در علوم زيستي انسان است

روي افراد، بايد  انجام اعمال مهندسي ژنتيك بر مبناي اصل مذكور قبل از بر
اينجا آن  رضايت در بودن آگاهانه از ردد. منظوررضايت آگاهانه ايشان كسب گ

 آثار و كيفيت انجام عمل و است كه، قبل از انجام عمل اطّالعات الزم در مورد
به انجام عمل  ها هفرد با توجه به اين دانست عواقب آن در اختيار فرد قرارگيرد و

ثمرات  ورضايت دهد. همچنين بايد توجه داشت كه پس از انجام عمل نيز نتايج 
نظر نحوه بيان با  رساني بايد به نحوي باشد كه از رساني شود. اطّالع آن به فرد اطّالع

  )13، صش. 1389(عباسي وگوشكي،  .سطح دانش و فهم وي متناسب باشد
اصل استقالل در موردي كه اعمال مهندسي ژنتيك بر روي گياه و حيوان 

گونه  اصل در موردي كه يكگردد. مطابق اين  مياعمال  ،گيرد نيز صورت مي
گياهي يا حيواني متعلّق به يك قوم يا كشور موضوع مهندسي ژنتيك قرار 

هاي مهندسي ژنتيك بر روي  گيرند، آن قوم يا كشور نسبت به انجام فعاليت مي
بايست  ميگونه گياهي يا حيواني مذكور داراي حق تعيين سرنوشت بوده و 

  18رضايت ايشان كسب گردد.
نرساندن و اصل خيرخواهي ديگر اصول اخالق زيستي هستند. اين دو  اصل زيان

بدين  )151 ، صش. 1389ساشادينا،  عباسي و ،(محقق داماد. اند اصل دو روي يك سكه
معنا كه، نه تنها ازحيث مفهوم و معنا، بلكه در مقام اجرا نيز اين دو اصل همواره 

اعمال هريك از اين دو  بيين وهمراه با يكديگر و به طور همزمان مطرح بوده و ت
اصل، تبيين و اعمال ديگري را به همراه خواهد داشت. بر مبناي اين دو اصل، قبل 
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بايست به يك قضاوت اخالقي دست زد؛ بدين  مي ،مهندسي ژنتيك از انجام اعمال
پي خواهد داشت،  رابطه با آثاري كه عمل در نحو كه، با اخذ نظركارشناسي در

خطرات و مضّرات آن را  از سوي ديگر،سو و  عمل را از يكفوايد و منافع 
مبادرت به انجام آن  ،چنانچه فوايد و منافع انجام عمل بيشتر است ارزيابي نموده و

  نظر نمود. در غير اين صورت از انجام آن صرف نمود و
اصل عدالت است. عدالت در  ،اصل ديگري كه در اخالق زيستي مطرح است

 عباسي و، (محقق داماد .ها توزيع برابر مسؤوليت و 19انصاف :رداخالق دو معنا دا
هاي مهندسي ژنتيك  اين معاني در مورد فعاليت دو هر )152 ص ش.، 1389ساشادينا، 
بايست با همه افراد رفتار يكساني  ميمد است. بر اساس انصاف اكار مطرح و
مند گردند.  بهرههمچنين اشخاص بايد از امكانات موجود به طور عادالنه  .داشت

بايست با توجه به نوع  مياين چنين در انجام اعمال مهندسي ژنتيك بر روي افراد 
گونه نباشد  فعاليت مورد نظر، امكانات به تناسب بين ايشان تقسيم گرديده و اين

كه برخي از بهترين امكانات با كمترين حد ريسك ضرر ناشي از اعمال مهندسي 
 عدم دليل به افراد، از ديگر برخي مورد در كه حالي درمند گردند،  ژنتيك بهره

ايشان  روي ژنتيك، كه بر اعمال مهندسي در متناسب امكانات از مندي بهره
  اعمال شوند. اين مخرّب آثار و معايب دچار مذكور افراد، گيرد ميصورت 

منافع است. در اعمال مهندسي  ها و معناي ديگر عدالت، توزيع برابر مسؤوليت
اجراكننده مهندسي  گذار و تيك ما با دو گروه از افراد مواجه هستيم: فرد سرمايهژن

ژنتيك از يك سو، و در مقابل ايشان در مواردي كه موضوع اين اعمال انسان 
ي گياهي و حيواني ها هفرد مورد آزمايش و در موردي كه موضوع آن گون ،است
وان گروه دوم افراد، در كنار كشور مالك منابع ژنتيك از سوي ديگر، به عن ،است

دو گروه مذكور با  گذار و اجراكننده مهندسي ژنتيك مطرح هستند. هر سرمايه
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بايست به  مي ،اند هعهده گرفت مسؤوليتي را بر مبادرت به مهندسي ژنتيك ريسك و
، اند هعهده گرفت انجام اين نوع اعمال مسؤوليت بر همان نسبت كه اين دو گروه در

اينان  اشي ازآن نيز به طورعادالنه شريك شوند. بايد براي هريك ازمنافع ن در
گرفت. اين اصل به ويژه براي حمايت از فرد  نظر منافع را در سهمي متناسب از

انساني مورد آزمايش و همچنين مالكان منابع ژنتيكي گياهي يا حيواني مطرح 
اين نوع اعمال تنها  منافع حاصل از انجام بسياري موارد فوايد و است؛ زيرا در

  مانند. ميمالكان منابع ژنتيك از منافع مذكور محروم  گردد و ميكننده نصيب اجرا
  
  مباني حقوق بشري ـ2ـ2ـ4

پيرامون مهندسي ژنتيك موضوع اصلي در مباحث حقوق بشر، اعمال مهندسي 
انسان است؛  ژنتيك در ژنوم انساني است؛ زيرا اساساً موضوع بحث در حقوق بشر

 تنها حقوق بشر، انسان را«است و  بودن انسان، مندي از حقوق بشر بهره ا شرطتنه
(هكي،  .»شناسد ميهايي  آزادي داراي حـــقوق و ،كه انسان است اين به اعتبار

 اعمال مهندسي ژنتيك در ژنوم انساني ارتباط عميقي باحق بر )27ش.، ص  1389
. نقش اند هدر اين زمينه تهيه شدالمللي متعدد  تاكنون اسناد بين سالمت دارد.

در تهيه اين اسناد بسيار چشمگير بوده است و مهمترين اسنادي كه در  20يونسكو
المللي در اين زمينه وجود دارند را يونسكو تهيه نموده است. اين اسناد  سطح بين

لمللي ا ، اعالميه بينم. 1997حقوق بشر  عبارتند از: اعالميه جهاني ژنوم انساني و
اعالميه جهاني راجع به اخالق زيستي  21م.، 2003ي ژنتيكي انساني ها هجع به دادرا
  2005.22 حقوق بشر و

الذكر در رابطه با تعيين جواز يا عدم جواز اعمال مهندسي  تمامي اسناد فوق
. اين اسناد ضمن اند هژنتيك در ژنوم انسان رويه و رويكرد واحدي اتّخاذ نمود
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نفي مطلق  ،بشري اعمال مهندسي ژنتيك توجه دارندي حقوق ها شاينكه به چال
كنند. با توجه به فوايد متعدد مهندسي ژنتيك، آنچه  ميمهندسي ژنتيك را دنبال ن

مقابله با نقض حقوق بشر دراين نوع اعمال  اين اسناد براي حفظ حقوق بشر و
 اًنهايت و ها آنكيفيت انجام  دارند، اصالح اين اعمال وايجاد محدوديت در ميمقرّر 

  حذف برخي مصاديق آن در موارد ضروري است.
را به بيان اهداف  2حقوق بشر ماده  اعالميه جهاني راجع به اخالق زيستي و

احترام به كرامت انساني  ي، اين ماده به ارتقاc اعالميه اختصاص داده است. دربند
عايت ضرورت ر اين خود داللت بر و حقوق بشر اشاره كرده است حمايت از و

بند  حالي است كه در موازين حقوق بشري در اعمال مهندسي ژنتيك دارد. اين در
d يكي ديگر از اهداف كنوانسيون مذكور را چنين ذكر نموده است:  ،ماده مذكور

 (اهميت) مزاياي ناشي از توسعه علمي و شناختن آزادي تحقيقات و به رسميت« 
يي كه در ها هتوسع چنين تحقيقات و نياز به تكنولوژيكي، همزمان با تأكيد بر

 با احترام به كرامت انساني، حقوق بشر و شده در اين اعالميه و قالب اصول ارائه
  .»گيرد ميهاي اساسي صورت  آزادي

كه متضمن امكان جمع اين دو هدف به ظاهر متعارض است.  3ماده  1بند 
 ،ي اساسي بشرها آزادي كرامت انساني، حقوق بشر و« دارد: ميچنين مقرّر 

  .»بايست به طور كامل مورد احترام قرارگيرد مي
حقوق بشر در  آيد رعايت كرامت انساني و مي آنچنان كه از اين ماده بر

پايه علوم زيستي از جمله مهندسي ژنتيك صورت  عملياتي كه بر تحقيقات و
ات هاي اساسي از جمله آزادي تحقيق همراه با رعايت آزادي گيرد، همزمان و مي

گردد، مورد نظر  ميعلمي، كه شامل تحقيقات در حوزه مهندسي ژنتيك نيز 
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انجام تحقيقات  ،اعالميه مذكور است. بنابراين، آنچه مورد نظر اعالميه مذكور است
  اخالق زيستي است. مطابق با موازين حقوق بشري و

ست. پيش گرفته ا اعالميه جهاني حقوق بشر و ژنوم انساني نيز رويه مشابهي را
كننده و محدودكننده است. با اين وجود،  اين اعالميه حاوي برخي مقرّرات منع

منع مطلق اعمال مهندسي ژنتيك ندارد. ماده  يك ازمقرّرات مذكور داللت بر هيچ
حالت طبيعي نبايد منتهي به  ژنوم انساني در«دارد:  مياين اعالميه مقرّر 4

مفهوم مخالف  از .»تصادي قرار گيرد]دستاوردهاي اقتصادي شود [مورد مبادالت اق
 ،شده حالت غيرطبيعي و دستكاري آيد كه ژنوم انساني در مي اين ماده چنين بر

 تواند منتهي به دستاورد اقتصادي شود. بنابراين، چنين مقرّراتي نه تنها داللت بر مي
  .جواز انجام آن دارد منع مهندسي ژنتيك ندارد، بلكه مفهوم مخالف آن داللت بر

اعمالي كه خالف كرامت انساني «دارد:  مياين اعالميه نيز چنين مقرّر  11ماده 
منع  اين ماده داللت بر .»سازي مولّد، نبايد مجاز دانسته شود باشد، مثل شبيه

مهندسي ژنتيك به طوركلي ندارد و تنها اعمال خالف كرامت انساني را ممنوع 
سازي مولّد  شبيه يعني ،سازي شبيه دو نوع از نوع يك تنها ماده كه اين چنان كند. مي

نشده  ،سازي درماني يعني شبيه ،سازي اي به نوع ديگر شبيه منع شده است و اشاره
است. عدم ذكر نوع ديگر شبيه سازي در اين ماده مبين اين نكته است كه دراين 
اعالميه اصل بر جواز مهندسي ژنتيك است و مواردي كه انجام آن ممنوع است 

اين اعالميه.  1سازي مولّد در ماده  بايد بدان تصريح شود، مثل شبيه ثنا بوده واست
اين اعالميه كه آزادي تحقيق را، كه شامل تحقيقات در حوزه مهندسي  12ماده 

داند، مؤيد موارد  ميگردد، بخشي از آزادي انديشه و قابل احترام  ميژنتيك نيز 
  الذكر است. فوق
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در بيان  1ماده  8ي ژنتيكي انساني نيز در بند ها هجع به دادالمللي را اعالميه بين
اهداف اين اعالميه بدين قرار است: به منظور « :اهداف اعالميه مقرّر داشته است

هاي اساسي در  تضمين احترام به كرامت انساني و حمايت از حقوق بشر و آزادي
ي ها هكي و دادي ژنتيها هسازي داد ذخيره آوري، پردازش، استفاده و طي جمع

ي ها هرا نمون ها آني زيستي اخذشده، كه از اين به بعد ها هپروتئيني انساني و نمون
ناميم، با حفظ الزامات مربوط به انصاف، عدالت، همبستگي، با در  ميزيستي 

نظرگرفتن آزادي فكر و بيان،كه شامل آزادي تحقيق نيز است، به ارائه اصولي كه 
بپردازد  ،هايشان در اين موضوع راهنمايي كند و سياست تدوين قوانين دول را در

هاي درست در اين زمينه براي مؤسسات و افراد را شكل  مشي فعاليت و اساس خط
  .»بدهد

مهندسي  بر اساس اسناد مذكور نه تنها بين حقوق بشر و ،كه گذشت چنان
زين ژنتيك در انسان تعارضي نيست، بلكه انجام مهندسي ژنتيك با رعايت موا

راستاي اعمال اصول حقوق بشري از جمله آزادي تحقيقات  حقوق بشر، خود در
سالمت  بخش توسعه و يمد بوده و خود ارتقااها بسيار مفيد وكار است. اين فعاليت
  است. موضوعات مورد حمايت در حقوق بشر عمومي، به عنوان

بر منع يك از مباني حقوق بشري داللت  كه، هيچ رسد ميدر مجموع به نظر 
كلي اعمال مهندسي ژنتيك ندارد و با اصالح كيفيت و شكل اجرا در مورد غالب 

توان  ميهمچنين ممانعت از برخي از اعمال مذكور به خوبي  اين نوع اعمال و
الزامات و مباني حقوق بشري را در سطح اعمال مهندسي ژنتيك رعايت نمود. 

ظام حقوق مالكيت فكري از منظر اينچنين حمايت از ابداعات مهندسي ژنتيك در ن
  رسد. ميپذير به نظر  حقوق بشر با رعايت و اعمال اصالحات مذكور توجيه
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  قا بليت حمايت از مهندسي ژنتيك در حقوق موضوعه ايران ـ2ـ3
چيز به مشروعيت  يك نظام حقوقي قبل از هر اي در حمايت حقوقي از هر پديده

 رد. پيرامون مشروعيت يا عدم مشروعيتآن پديده در آن نظام حقوقي بستگي دا
بايست مقررات موجود در اين زمينه، كه البته  مياعمال مهندسي ژنتيك در ايران، 

  مهر تأييد شوراي نگهبان را دارند، مورد توجه قرار داد.
 ،... ،كليه امور مربوط به توليد« :دارد ميقانون ايمني زيستي مقرّر  2ماده 
يافته ژنتيكي با رعايت مفاد اين  وجودات زنده تغيير شكلاستفاده از م مصرف و
 از رامو اين انجام براي الزم را تهميدات است مكلف دولت است و قانون مجاز
توليد، مصرف  مطابق ماده فوق كه امور »هاي غير دولتي فراهم آورد. طريق بخش

 اند؛ ترديدي درد مييافته ژنتيكي را جايز  موجودا ت زنده تغيير شكل استفاده از و
يافته  جواز اعمال مهندسي ژنتيك، كه همان توليد موجودات زنده تغيير شكل

  ماند. ميژنتيكي است، باقي ن
ماده مذكور چنين داللت دارد، كه اعمال مهندسي ژنتيك با رعايت الزامات 

اين قانون نه تنها جايز است، بلكه لزوم پيگيري  در مربوط به ايمني زيستي مذكور
تكاليف دولت است.  از ايجاد تهميدات الزم براي انجام اين امور و نوع اعمالاين 

كه  گذشت و اين »مال فكري«تعريف  همچنين با توجه به آنچه در بنابراين و
نظام حقوقي  در ،مهندسي ژنتيك ارائه شد بودن داليلي كه براي اثبات مال فكري

ك به عنوان مال فكري، قابل قابل اعمال است، ابداعات مهندسي ژنتي ايران نيز
  رسد. مينظام حقوق مالكيت فكري به نظر  حمايت در

 هاي اشخاص حقيقي و اطالعات و فعاليت« :دارد ميقانون مذكور مقرّر  8ماده 
صالح موضوع  ي ذييدستگاه اجرا داراي مجوز از حقوقي متقاضي دريافت مجوز يا

گردد و مشمول قانون مالكيت  ميتلقي محرمانه  23اين قانون به جز موارد ... 4ماده 
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دولتي حق افشا و  معنوي بوده و هيچ شخص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غير
ها و موجودات زنده تغيير  برداري غير مجاز از نتايج حاصل از پژوهش بهره
ي به جبران يدار قضا اساس رأي مرجع صالحيت مرتكب بر .يافته را ندارد شكل

اين ماده فعاليتهاي اشخاص حقيقي و  ....» شود ميه محكوم ضرر و زيان وارد
» الف«اين قانون را، به جز برخي مصاديق كه در بندهاي  4حقوقي در حوزه ماده 

ماده مذكور آمده است، محرمانه تلقي نموده و مشمول قانون مالكيت » د«تا 
بندي  مرده و طبقهبر ش را قانون اين موضوع هاي فعاليت قانون 4ماده  داند. مي معنوي

با توجه به  ،را به تفكيك ذكر نموده است ها آننموده و نهادهاي نظارتي براي 
مشمول قانون مالكيت «و آوردن اين عبارت كه  8 ماده در» محرمانه«كلمه 

رسد كه منظور اين ماده  ميفاصله پس از اين كلمه، چنين به نظر ، بال»معنوي بوده
اين قانون  2كه مطابق ماده ،هاي مشمول اين قانون تآن است كه اطّالعات و فعالي

ماندن   است، در عين محرمانه هاي مهندسي ژنتيك نيز فعاليت ناظر بر اطّالعات و
ار گرفته و از حقوق انحصاري در نظام حقوق مالكيت فكري مورد حمايت قر

هاي  مند است. اين همان قالب حمايتي اسرار تجاري، كه يكي از قالب بهره
شده   بيني شده در نظام حقوق مالكيت فكري است. ضمانت اجراهاي پيش  بيني شپي

  اين نوع اطّالعات محرمانه، خود مؤيد اين موضوع است. يدر اين ماده براي افشا
تأييد  قانون الحاق ايران به كنوانسيون تنوع زيستي در 16ماده  2همچنين بند 

 مواردي كه تكنولوژي تحت امتياز يا ساير در«... دارد:  ميادعاي فوق چنين مقرّر 
انتقال برابر شرايطي خواهد بود كه موافق  دسترسي و ،حقوق مالكيت معنوي باشد

» مطابق آن باشد شده وحقوق مالكيت معنوي ياد از مؤثر حمايت مناسب و با
 بيوتكنولوژي است و ،اين قانون اين قانون منظور از تكنولوژي در 2مطابق ماده 

بنابراين، با توجه به اينكه ماده  .ژنتيك نوع خاصي از بيوتكنولوژي است مهندسي
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 حقوق مالكيت معنوي دانسته است و مذكور تكنولوژي را تحت امتياز يا ساير
مؤثر از  انتقال آن را برابر شرايطي كه موافق با حمايت مناسب و دسترسي و

ابداعات  بودن فكري داند، ترديدي در مال ميحقوق مالكيت معنوي مذكور باشد 
  ماند. ميمهندسي ژنتيك در نظام حقوق مالكيت فكري ايران باقي ن

رسد، ابداعات در حوزه مهندسي ژنتيك، به عنوان مال  ميدر مجموع به نظر 
ماده » د«قابليت حمايت در نظام حقوق مالكيت فكري ايران را دارد؛ بند  فكري،

منابع «ي تجاري كه ها منا الئم وع هاي صنعتي و قانون ثبت اختراعات، طرح 4
همچنين فرآيندهاي بيوتكنولوژيك توليد  و ها آن دهنده تشكيل ياجزا ژنتيك و

 را به عنوان يكي از استثنائات حمايتي در اختراعات ذكر نموده است و» ها آن
گرفتن برخي  را غير قابل حمايت دانسته است، در نهايت امر و با ناديده ها آن

عدم حمايت از ابداعات  نسبت به مدلول اين بند، صرفاً داللت بر ترديدهاي قوي
 مهندسي ژنتيك در نظام ثبت اختراعات دارد. اين امر به معناي منع حمايت در

چنان  تجاري، آن ي نظام حقوق مالكيت فكري از جمله قالب اسرارها بديگر قال
  .باشد ميبيني شده است،  قانون ايمني زيستي پيش 8ماده  كه در
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  نتيجه
كه در اشياي قابل  ناشي از تالش ذهني خلّاقانه است مال غير مادي، مال فكري

لمس و مشاهده نمود پيدا كرده است. امروزه اموال فكري به عنوان نوع خاصي از 
اموال در كنار اموال مادي و ملموس مطرح و داراي ارزش اقتصادي و ماليت است. 

ال فكري انطباق داشته و مصداق اين نوع از ابداعات مهندسي ژنتيك با تعريف م
بنابراين از نقطه نظر فني و حقوقي ترديدي در قابليت حمايت از اين  .اموال هستند

 وجود ندارد. ،ابداعات در نظام حقوق مالكيت فكري

نظام  با توجه به تأثير فراوان اقتصادي، زيست محيطي، اخالقي اين اعمال بر
هميت حقوق بشري كه در اين زمينه مطرح است و ا يها شاجتماعي انسان و چال

ي فوق، قابليت حمايت در نظام حقوق ها هيك از جنبفراوان مهندسي ژنتيك از هر
مالكيت فكري مبتني بر آن است كه اساساً انجام اين اعمال و حمايت حقوقي از 

اخالقي و  محيطي، زيست صرف نظر از شكل و قالب آن از منظر اقتصادي، ها آن
محيطي،  از هر يك از جهات اقتصادي، زيست پذير باشد. حقوق بشري توجيه

اخالقي و حقوق بشري برخي مباني توجيهي براي حمايت يا مخالفت با اين 
  ها ذكر گرديده است. فعاليت

رسد كه مباني مذكور  ميبه نظر  ،در جمع مباني مورد ذكر مخالفان و موافقان
دهد. در  ميمت پذيرش نفس حمايت سوق توسط موافقان حمايت، ما را به س

دارد كه عليرغم پذيرش حمايت شكل  مي وا را بر آن مقابل ايرادات مخالفان ما
اخالقي و  محيطي، ي اقتصادي، زيستها هاي قرار دهيم كه مؤلّف گونه حمايت را به

تأمين  ،اند هها ذكر نمود حقوق بشري كه مخالفان به عنوان معايب اين نوع فعاليت
  دد.گر
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حمايت بايد به نحوي باشد كه منافع اقتصادي هريك از دو  ،از منظر اقتصادي
اجراكنندگان آن تأمين گردد. از  صاحبان فناوري و گروه مالكان منابع ژنتيك و

اجراكنندگان  بايد براي مالكان منابع ژنتيك در كنار صاحبان فن و ،اين رو
ز به كارگيري مهندسي ژنتيك سهمي منصفانه در عوايد حاصل ا ،مهندسي ژنتيك

بر روي منابع مذكور در نظرگرفته شود. همچنين حمايت بايد منوط به رعايت 
 ، تبادل اطالعات بين مالكان منابع ژنتيك و24الزاماتي از قبيل انتقال تكنولوژي
توسط كشور صاحب  تكنيكي همكاري علمي و 25،صاحبان فن و اجراكنندگان آن

  باشد. 26،ژنتيكاجرا كننده مهندسي  فن و
المللي با شدت و حدت بيشتري مطرح است و  اين الزامات در سطح بين

كه موارد مذكور از اهداف كنوانسيون  چنان ؛قرار گيرد توجه ويژهبايست مورد مي
 .بين كشورها در اين زمينه است ، كه در پي تنظيم روابطاست وع زيستيتنّ

مورد كشاورزي  ژنتيكي براي غذا و ايرالمللي ذخ همچنين اين موارد در معاهده بين
 است. گرديدهبحث واقع 

با اعمال مهندسي ژنتيك رسد  ميدر مجموع به نظر  ،محيطي از منظر زيست
تواند مفيد  ميوجود دارد، همچنان كه  ها آنتوجه به حساسيت و پيچيدگي كه در 

الزم باشد.  محيطي معتنابهي داشته تواند آثار مخرّب زيست مي ،فوايد متعدد باشد
الزامات ايمني  منوط به رعايت برخيحمايت از ابداعات مهندسي ژنتيك  است

اعمال ب زيست محيطي اين جلوگيري از آثار مخرّ كه به منظور گردد زيستي
(پروتكل  المللي و قوانين مرتبط كه در اسناد بين،اين الزامات .وضع گرديده است
در دو  ،اند هر گرديدمقرّ )ش. 1388ايمني زيستي  قانون و م.، 1995 ايمني زيستي كارتاهنا
 ،هاي مهندسي ژنتيك در داخل كشور تنظيم و كنترل فعاليت :سطح مطرح هستند
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در  ها آنستفاده از المللي محصوالت ژنتيكي و ا تنظيم و كنترل نقل و انتقاالت بين
  .المللي سطح بين

اين بحث پرداخته به ش.،  1388ب در سطح داخلي قانون ايمني زيستي مصو
بايست در قانون حمايتي و در عمل براي نهادهاي اجرايي مالكيت فكري  مي. است

در  رعايت الزامات ايمني زيستي ،در اين زمينه با ارجاع به قانون ايمني زيستي
به عنوان يكي از شروط ضروري براي حمايت از ابداعات  ،اعمال مهندسي ژنتيك

تصويب پروتكل ايمني  .الكيت فكري باشدمهندسي ژنتيك در نظام حقوق م
اين  .دانست المللي زيستي كارتاهنا را بايد ماحصل تالش كشورها در سطح بين

زمينه  در حفاظت سبمنا سطح تضمين بر حاكم راتمقرّ از بحث به ايمني پروتكل
  پرداخته است. ،افتهي جايي و استفاده ايمن از موجودات زنده تغيير شكل، جابانتقال

ها  حيث مباني اخالقي رعايت اصول اخالق زيستي در انجام اين نوع فعاليتاز 
دستورالعمل  ،بايست ميضروري است. براي تضمين رعايت اصول اخالق زيستي 

در آن يك نهاد نظارتي براي نظارت بر  خاصي در اين زمينه تدوين گردد و
همچنين  د.بيني گرد مهندسي ژنتيك پيش اعمالرعايت اصول اخالق زيستي در 

 حمايت از ابداعات مهندسي ژنتيك منوط به رعايت اصول ،در قانون حمايتيبايد 
در اين زمينه  دستورالعمل مذكور گردد و مورد بحث دراخالقي زيستي  و ضوابط

كه بر رعايت  ،قانون در شده بيني مجوزهاي الزم از نهاد پيشبايست كسب  مي
جام اعمال مهندسي ژنتيك ضروري براي ان ،اصول اخالق زيستي نظارت دارد

بايست براي تخطّي از اصول اخالق زيستي ضمانت اجراي مناسب  ميدانسته شود. 
  در نظر گرفته شود. مذكورلغو مجوز جمله  از

 نه تنها بين حقوق بشر و رسد كه ميبه نظر در مورد مباني حقوق بشري 
مهندسي ژنتيك با  لاعما بلكه انجام ؛مهندسي ژنتيك به طوركلي تعارضي نيست
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 از قبيل راستاي اعمال اصول حقوق بشري رعايت موازين حقوق بشر خود در
 يارتقا خود و بوده مداكار بسيار مفيد و اعمالاين همچنين  آزادي تحقيقات است.

 ،حقوق بشر به عنوان موضوعات مورد حمايت در ،سالمت عمومي بخش توسعه و
يني ضمانت اجراهاي مناسب و  پيش ،اعمال اصول حقوق بشري جهت .هستند
در ايران المللي موجود در اين زمينه ضروري است.  رات بينمد براي مقرّاكار

موازين اسالمي به عنوان منبع مكمل  ،در كنار قوانين قانون اساسي 4 مطابق اصل
 ،از اين رو رجوع نمود. ها آنبه  بايدخواهد بود و در صورت سكوت قانون 

با توجه به عدم الحاق ايران به  الزامي است.رعي در اين زمينه رعايت الزامات ش
  .الزامي نيست ايران در ها آنعايت مقرّرات هاي مذكور ر كنوانسيون

قانون الحاق  16ماده  و قانون ايمني زيستي 8 و 2 توجه به مواد در ايران با
 حقوقاعات مهندسي ژنتيك در نظام داب دولت ايران به كنوانسيون تنوع زيستي
 صرفاً ،قانون ثبت اختراعات 4ماده  ؛ لذامالكيت فكري قابل حمايت هستند

مهندسي ژنتيك را به عنوان يكي از استثنائات حمايتي در نظام ثبت ابداعات 
حقوق  هاي نظام ديگر قالبدر به معناي منع حمايت  امر ايندهد.  ميقرار اختراع 

ابداعات مهندسي توان  ميمچنان ه از قالب اختراعات نيست و غيرمالكيت فكري 
مورد حمايت  نظام حقوق مالكيت فكري در هاي حمايتي بديگر قالدر  را ژنتيك

  قرار داد.
 ترين و هاي نظام حقوق مالكيت فكري مناسب كه چه قالبي از قالب اين
خود  ،بايست چگونه باشد ميشكل حمايت  مدترين قالب حمايتي است واكار
 ف بدان خواهد پرداخت.طلبد كه مؤلّ ميي مستقل را ا مقاله
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 ها نوشت پي

1- Genetic Engineering 
2- Genom 
3- Gene 
4- Genetic Resources 
5- Biotechnology 
6- Breeding 
7- Convention on Biological Diversity (1992) 
8- Plant Variety 

به نژادگري در گياهان در نظام حقوق مالكيت فكري خود موضوع يك سيستم حقوقي با عنوان ـ 9
plant variety protection المللي در اين زمينه مهمترين سند بين .استInternational 

convention for protection of new varieties of plants 1991 از ديگر قوانين  .است
 1999United kingdom plant varieties Act united statesتوان به  مهم در اين زمينه مي

plant variety  Act and Regulation  and Rules of practice 2005    .اشاره نمود
  ش.، به اين بحث پرداخته است. 1382 در ايران قانون ثبت ارقام گياهي مصوب

 بنابراين منظور از وصف غيرمادي در اموال فكري آن نيست كه اموال فكري را مصداق اموال غيرـ 10
ها را  هاي اموال بدانيم و آن بندي مادي يا همان حقوق مالي مذكور در حقوق مدني در بحث تقسيم

ردهيم. منظور وصف غير مادي در اينجا اين است مثل ديگر اموال غيرمادي در مقابل اموال مادي قرا
كه اموال فكري اموالي هستند كه داراي ماهيت غيرمادي يا انتزاعي هستند. بنابراين در حالي كه 

مادي در حقوق  وصف غير اموال غير مادي يا حقوق مالي ناظر بر حقوق ناظر بر اموال مادي است،
هاست. براي كسب  ملموس آن غير بعد انتزاعي و و ماهيت خاص اين اموال مالكيت فكري ناظر بر

انتشارات  تهران، حقوق اموال، محمد جعفر جعفري لنگرودي؛ اطالعات بيشتر در اين زمينه ر.ك:
 48 ص ،ش. 1380 گنج دانش،

11- Intergovernmental  committee on Intellectual property and Genetic 
Resources , Traditional knowledge and Folklore ( IGC) 

ژنتيك، كه  گيري كشورهاي مالك منابع توان به ضرورت وجود حق تصميم از جمله اين موارد ميـ 12
يافته از جمله  غالباً كشورهاي در حال توسعه هستند، در طرح تقديمي برخي از كشورهاي توسعه

ترين ذخاير  كه بزرگ آمريكا و استراليا اشاره نمود. اين امر براي گروه كشورهاي آفريقايي
ژنتيكي جهان را در اختيار دارند، بسيار اهميت دارد. در طرح اين گروه از كشورها به ضرورت 

بودن نظام ثبت اختراع اين منظر كه مالكان منابع ژنتيك به حقشان از عوايد حاصل از  بخش اطمينان
يافته  ع، كه غالباً كشورهاي توسعهكنندگان از اين مناب به كارگيري اين منابع در كنار حقوق استفاده

 هستند، تأكيد شده است: براي كسب اطالعات بيشتر در اين زمينه رك: 
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. 
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And 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. 

كه  اما با توجه به اين ،استنويسنده مذكور اين مسأله را تنها در مورد نظام ثبت اختراع مطرح نموده ـ 13
 ،هاي حمايتي حقوق مالكيت فكري وجود ندارد از اين حيث تفاوتي بين نظام مذكور و ساير نظام

ها و در مجموع نفس حمايت در نظام حقوق مالكيت فكري، قابل  ايراد مذكور در مورد ساير نظام
 طرح است.

14- Universal Declaration of the Human Genom and Human Rights  1997 
15- Directive 98/44/EC of the European Parliament and of the Council of 6 

July 1998 on the legal protection of biotechnological inventions 
16- Bioethics 
17- Right to Determination 

كه در مقدمه اين  . چنانشده است اين حق در كنوانسيون تنوع زيستي نيز به رسميت شناختهـ 18
كنوانسيون كشورهاي عضو بر اين واقعيت كه كشورهاي جهان از حق حاكميت بر منابع زيستي 

ها بر اساس منشور ملل  اين كنوانسيون نيز دولت 3اند. بر اساس ماده  خود برخوردارند، اذعان داشته
هاي  د برابر سياستالملل، حق حاكميت بر استفاده از منابع خو متحد و اصول حقوق بين

گيري در مورد دسترسي  اين كنوانسيون نيز اختيار تصميم 15محيطي خود را دارا هستند. ماده  زيست
هاي ملي و تابع  ها بر منابع طبيعي خود با دولت به منابع ژنتيكي را با توجه به حق حاكميت دولت

 داند. قوانين داخلي ايشان مي

رفتار  .1عناي انصاف نيز خود داراي دو تفسير مختلف است: بايد توجه داشت كه عدالت در مـ 19
برخورداري عادالنه اشخاص از امكانات. در اين زمينه ر.ك: سيدمصطفي محقق  .2يكسان با مردم؛ 

 1ش.، ص  1389داماد، عبدالعزيز ساشادينا، محمود عباسي، 
20- United Nations Educational, Ssientific and Cultural Organization 
21- International Declaration on Human Genetic Data 2003 
22- Universal Declaration on Bioethics and Human Rights 2005 

نام و آدرس متقاضي، توصيف كلي موجود يا موجودات تغيير  -اين موارد عبارتند از: الفـ 23
هاي  ها وطرح تمامي روش –ج  الي؛اي از ارزيابي مخاطرات احتم خالصه -ب يافته ژنتيكي؛ شكل

هاي مربوط به پاسخگويي در موارد  يافته ژنتيكي و روش پايش و ارزيابي موجود زنده تغيير شكل
 د: هدف و محل ورود و چگونگي رهاسازي (محل و ميزان رهاسازي). اضطراري؛

24- Article 16 of Convention on Biological Diversity 
25- Article 17 of Ibid  and Article 13 of International Treaty on Plant Genetic 

Resources for Food and Agriculture, 2001 
26- Article 18 of Convention on Biological Diversity and Article 8 of 

International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and 
Agriculture 
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