مجله پژوهشهای تطبیقی حقوق مالکیت فکری،سال اول،شماره یک،تابستان 1397
 تعهد به افشاء مبدأ منابع ژنتیک و دانش سنتی مرتبط در اظهارنامه های ثبت اختراع

1

خالصه:
ایران از جمله کشور های غنی در حوزه تنوع زیستی و دانش سنتی می باشد.یکی از موضوعات مهم
و جدید درنظام حقوق مالکیت فکریضرررورت ح و و حمایت از حقوق مالکیت فکری دارندگان منابع
ژنتیک و دانش سنتی همراه با آن می با شد .اگر چه علیرغم تال شهای انجام شده در سازمان جهانی
مالکیت فکری در یک دهه اخیر از سوی ک شور های در حال تو سعه هنوز ا سنادی به طور خاص برای
حمایت از این دسته از حقوق در نظام بین المللی حقوق مالکیت فکری شکل نگرفته است اما در نبود
یک نظام خاص حمایتی ایجابی حداقل بطور سلبی می تواندمنافع صاحبان این حقوق را با ا ست اده از
مکانیزم های موجود مالکیت فکری تامین نمود .یکی از این ساز وکار ها برای ح و حقوق دارندگاناین
منابع تعهد به اف شاءمبدا منابع ژنتیک و دانش سنتی همراه با آن دراظهار نامه های ثبت اختراع می
باشد.
در نظام بین المللی تعهد به ح و وحمایت از حقوق دارندگان منابع مذکور تنهادر کنوانسرریون تنوع
زی ستی پیش بینی شده ا ست .این سند بطور خاص جزء ا سناد مالکیت فکری نمی با شد اما برای
همزیسررتی کنوانسرریون مذکور و نظام بین المللی حقوق مالکیت فکری ضرررورت افشرراء مبدا منابع
ژنتیک و دانش سررنتی همراه آن در اظهار نامه های ثبت اختراع از موضرروعاتی اسررت که در مباح
شورای تریپس برای اصالح موافقت نامه تریپس و در مذاکرات سازمان جهانی مالکیت فکری از سوی
کشور های در حال توسعه مطرح شده است.

دکترحمید عزیزی مراد پور،پژوهشگر حقوق مالکیت فکری و مدرس دانشگاه
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ک شور های در حال تو سعه معتقدند که تاکید بر ضرورت اف شاء مبدا ژنتیک به حل تعارض و ایجاد
تعادل بین موافقت نامه تریپس و کنوانسیون تنوع زیستی می انجامد .این گروه از کشورهادر شورای
تریپس پی شنهادا صالح ماده  29ب صورت ماده  29مکرر را مطرح نموده اند که مت ضمن الزام اع ضا به
پیش بینی تعهد به افشرراء منابع ژنتیک و دانش سررنتی همراه آن در اظهار نامه های ثبت اختراعو
ضرورت کسب رضایت قبلی از دارندگان منابع مذکور در نظام های ملی می باشد.
اگر چه ب سیاری از ک شور های ذین ع در حوزه منابع ژنتیک و دانش سنتی در قوانین ملی خود تعهد
مذکور را پیش بینی کرده اند اما هنوزدر نظام ثبت اختراعات ایران این تعهد برای متقاضرری ثبت
اختراع پیش بینی نشده است.
واژگان کلیدی:منابع ژنتیک  ،دانش سنتی ،تعهد به افشاء،اظها نامه های ثبت اختراع،سیاست عمومی
حق اختراع،موافقت نامه تریپس ،کنوانسیون تنوع زیستی،پروتکل ناگویا
مقدمه:
حمایت از دانش سررنتی و منابع ژنتیک برای کشررورهای در حال توسررعه ای که دارای منابع غنی در
زمینه منابع ژنتیک و دانش سنتی می باشند بسیار مهم است .ایران به واسطه تنوع آب و هوایی خود
یکی از ک شور های غنی در این زمینه می با شد.در سطح ملی در ایران هنوز هیچ قانونی که به طور
ایجابی از صراحبان این حقوق حمایت کندوجود ندارد .در سرطح بین المللی نیز علیرغم اینکه کمیته
بین الدولی منابع زنتیک،دانش سنتی و فولکلور سازمان جهانی مالکیت فکری از سال2002فعالیت
خود را در این حوزه آ غاز نموده اسررت ،اما بدل یل اختالف بین م نافع کشررورها و م قاو مت ع مدتا
کشورهای غربی هنوز هیچ سند الزام آوری در این زمینه شکل نگرفته است .به هر حال تا زمان شکل
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گیری یک سررند الزام آور در سررطح ملی و بین المللی که بطور ایجابی از دارندگان این حقوق حمایت
نماید الجرم بایستی از حداقل ظرفیت های موجود در نطام مالکیت فکری بهره بردتا بصورت سلبی از
اف شاء ناروا و نادر ست این حقوق جلوگیری کرد.از جمله ابزار های موجود در نظام های مالکیت فکری
برای حمایت سلبی از دارندگان این حقوق الزام به اف شاء مبداء و منبع منابع ژنتیک و دانش سنتی
همراه با آن در اظهار نامه های ثبت اختراع و الزام به ک سب ر ضایت قبلی دارندگان این حقوق برای
ثبت اختراعاتی است که در شکل گیری آنها از این منابع و دانش سنتی مرتبط است اده شده است.در
این نوشررته تعهدات و الزامات مرتبط با افشرراءمبدا منابع ژنتیک در اظها ر نامه های ثبت اختراع در
نظام های ملی و بین المللی مورد بررسی قرار گرفته است.
بخش اول:ارتباط منابع ژنتیک و دانش سنتی با نظام حق اختراع:
منابع ژنتیک ودانش سنتی دارای ارزش واقعی یا بالقوه برای جوامع بومی و محلی دارنده می با شند
وبخشرری از دارایی این جوامع را تشررکیل می دهند اما حمایت از این نوع دارایی ها درمواردی با
الزامات حقوق مالکیت فکری موجود تطابق ندارند وبه طور کامل با حقوق مالکیت فکری موجود قابل
ح ما یت نمی باشرر ن د ف لذا شرریوه و نحوه ح ما یت از اینگو نه از دارا ی های فکری مورد چالش می
باشررند.اینکه این نوع ازدارایی های فکری بایسررتی در نظام حقوق مالکیت فکری حمایت و ح اظت
شوند تردیدی وجود ندارد اماچالش در خ صوص شیوه حمایت ا ست.آیا این دارایی هاقابلیت حمایت
در قالب حقوق مالکیت فکری موجود را دارند؟ آیا سی ستم فعلی و ا سناد بین المللی موجود کافی می
باشند؟ یا نیاز به قوانین جدید و خاص حمایتی در سطح ملی و بین المللی وجود دارد؟
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کمیته بین الدولی منابع ژنتیک ،دانش سنتی و فولکلور سازمان جهانی مالکیت فکری2از سال 2002
تاکنون تالش نموده پیش نویس اسررناد بین المللی رابری حمایت از منابع مذکور تهیه نماید ولی در
عمل هنوز بدلیل اختالف منافع دولتهای مذاکره کننده و بخ صوص مخال ت ک شورهای تو سعه یافته
نتوانسته است به موفقیتی دست یابد.
منصرررف از عدم وجود نظام های خاص حمایتی از این حقوق در حالی که درحقوق بین الملل مالکیت
فکری بخ صوص در ماده  27موافقت نامه تریپس3ک شورهامتعهد به حمایت از اختراعات بیولوژیکی و
اختراعات مبتنی بر منابع ژنتیک و دانش سنتی میبا شنداما هیچ راهکار موثری در ا سناد بین المللی
در مورد جلوگیری از سوء ا ست اده از منابع مذکور و سرقت زی ستی پیش بینی ن شده ا ست .اگرچه بر
ا ساس کنوان سیون تنوع زی ستی4اعطاء حق اختراع منوط به ک سب ر ضایت قبلی ک شور مبدا منابع
ژنتیک ا ست و ک شورها متعهد شده اند که اقدامات الزم رابرای ت ضمین ت سهیم عادالنه و من ص انه
منافع نا شی از تجاری سازی و ا ست اده از منابع ژنتیک را بر ا ساس توافق با دارندگان منابع ژنتیک
فراهم نمایند و در پروتکل ناگویا5که در سررال  2010در مورد دسررترسرری به منابع ژنتیک و تسررهیم
عادالنه برای است اده از منابع ژنتیک منعقد شده است نیز بر این تعهد تاکید شده است اما علی رغم
پیش بینی تعهد حمایت از منابع ژنتیک و دانش سررنتی همراه با آن در اسررناد فوق هیچ سررازو کاری
برای عملی نمودن این تعهد و ح و حقوق دارندگان منابع مذکوردر این اسناد مقرر نشده است.

2Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and
)Folklore (IGC
3
Trade related aspect of intellectual property rights (Trips agreement).
4
Convention on biological diversity (1992).
5
Nagoya protocol on access to GR and fair and equitable sharing of benefits (2010).
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باتوجه به پیچیدگی مذاکرات بین المللی دراین خصرروص و تضرراد منافع بین المللی مذاکرهکنندگان
برای دسترسی به یک راه حل مشخص در ا سناد بین المللی به عنوان راه حل کوتاه مدت و جایگزین
می توان حداقل برای حمایت سررلبی از منابع مذکور از سرراز و کار های نظام مالکیت فکری موجود از
جمله مکانیزم های موجود در نظام حق اختراع است اده نمود،1 (.ص) 3
برای حمایت سررلبی از این حقوق و جلوگیری از سرررقت آنها می توان از ابزار های موجود درسررایر
مصادیق نظام مالکیت فکری است اده کرد.از جمله ساز و کار های موجودعبارتند از الف-متقاضی ثبت
اختراع متعهد باشد در صورتی که در اختراع خود از منابع ژنتیک و دانش سنتی است اده نموده مبدأ
آنها را در اظهارنامه های ثبت اختراع افشاء نمایدوب -در صورتی که بعد از اعطاء حق اختراع مشخص
شود که متقا ضی آگاهانه مبدأ منابع زنتیک و دانش سنتی مورد ا ست اده را پنهان نموده ا ست از
موجبات ابطال حق اختراع با شدوج -ضرورت ک سب ر ضایت قبلی از ذین عان ودارندگان و جوامع
بومی و ضرورت ت سهیم در منافع نا شی از بهره برداری اختراع ثبت شده با دارندگان مذکور که به
طور ایجابی مطرح میشود.
در شورای تریپس نیزپیشنهاداصالح ماده  29بصورت ماده  29مکرر را مطرح شده است که متضمن
الزام اعضاء به پیش بینی تعهد به افشاء منابع ژنتیک و دانش سنتی همراه آن در اظهار نامه های ثبت
اختراع و ضرورت ک سب ر ضایت قبلی از دارندگان منابع مذکور در نظام های ملی می با شد که البته
هنوز به فرجام نرسیده است،2(.ص)4
در این تحقیق فقط یک بخش از سازو کار های مذکور یعنی تعهد به اف شاء مبدا منابع ژنتیک و دانش
سررنتی همراه باآن در اظهارنامه هی ثبت اختراع مورد بح
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مذکور مر تبط و متمم همدیگر می باشررند اما به علت اینکه پرداختن به هر سرره مورداز موارد فوق
باع

اطاله مطلب می شود بایستی در فرصت دیگری هر یک از انها جداگانه بررسی گردند.

گ تار اول :تعریف م اهیم:
برای بح

پیرامون ضرورت اف شاء منابع ژنتیک و دانش سنتی در اظهار نامه های اختراع بای ستی

اول مشررخص شررود که منظور از منابع مذکور چیسررت  ،این منابع کدام اند و متعلق به چه گروهی
هستند.
بند اول-م هوم تعهدبه افشاءاطالعات اختراع
افشاءاطالعات اساسایکی ازاهداف ورسالتهای نظام حق اختراع است به عبارتی یکی ازدالیل توجیهی
دراعطاءحق اختراع افشرراءاطالعات اختراع میباشرردبراسرراس تئوری قرارداداجتماعی حق اختراع
قراردادی بین جام عه بامخترع اسررت که موضرروع این قراردادافشرراءاطال عات اخترا عات درق بال
اعطاءحقوق انح صاری بهره برداری ازحق اختراع برای مدت معین ا ست .هدف ا صلی ازارا ه اطالعات
اختراعات درواقع ح و منافع عمومی از حی

سیا ست عمومی اختراع ا ست به این معنی که مخترع

درقبال دریافت امتیازانحصرراری مکلف به افشرراءاطالعات اختراعات به ت ضرریل برای عموم جهت
بهبودآن است.
از جمله کارکردهای نظام ثبت اختراعات نیزافشاء اطالعات اختراعات ثبت شده برای است اده عمومی
ج هت تکم یل و بهبود اخترا عات موجود می باشررد در نبود چنین وسررازو کاری دار ند گان اختراع
اطال عات فنی و اختراعی خود را پن هان می کرد ند که نتی جه این رویکرد قط عا ک ندی رشررد علم و
فناوری خواهد بود.این سررازو کا رزمینه را برای انتشررار آزادانه و به دور از هراس فناوری فراهم می
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کند.اف شاء اطالعات اختراعی بای ستی به گونه ای با شد که یک شخص با مهارت متعارف در فن مربوط
بتواند با اسرت اده از این اطالعات اختراع را از نوپیاده کند به این الزام قانونی دکترین توانمند سرازی

6

در افشاء اختراع گ ته می شود 3(.ص)7
اظهارنامه ثبت اختراع که به اداره ثبت اختراعات تسلیم میشود بایستی موضوعی که موردحمایت ازآ
ن درخوا ست می شود راتعیین نماید ودارای تو صیف،ادعاوخال صهای ازاختراع با شد 7.ضمن اینکه
حداقل یک روش اجرا ی برای عمل کردن ادعاهای مطروحه دراظهارنامه رابای ستی تو ضیح دهید8طبق
ماده  5معاهده همکاری در ثبت اختراعات9اف شاء بای ستی به گونه ای با شد که از نظریک شخص با
مهارت قابل اجرا باشد.
از لحاظ چگونگی افشرراءبایسررتی بین افشرراء اطالعات وحدود ادعاهاارتباط مسررتقیم وجودداشررته
با شدیعنی میزان اف شاءاطالعات بای ستی حدودادعاها راپ شتیبانی نمایدبه گونه ای که جامعه اطمینان
حاصل نمایدکه مالکیت وانحصاراعطاءشده به مخترع درقبال مشارکت واقعی اختراع دردانش وصنعت
موجودقابل توجیه است به عبارت دیگر افشاء بایستی موثر10باشد.
در موردتعهد به افشاء مبدا منابع ژنتیک سه کارکرد کلی در زمینه عنصرافشاء مرتبط با منابع ژنتیک
مورد توجه قرار می گیرد  :الف –اف شاء منابع ژنتیک مورد ا ست اده در ایجاد اختراع و کارکرد ان ب-

6

Enablement clause

-5ماده 6قانون ثبت اختراعات،،طرح های صنعتی وعالئم تجاری مصوب  1382و ماده 6آئین نامه اجرائی آن.
-6بند 8ماده  10آئین نامه اجرائی قانون ثبت اختراعات ،طرح های صنعتی و عالدم تجاری .
البته در ماده 29موافقت نامه تریپس از" عبارت بهترین روش اجرائی برای بکارگیری اختراع" پیش بینی شده است که به نظر می رسد معیار
بهتری از نظر عملی کردن اختراع از سوی سایرین بعداز انقضاء دوره حمایت از اختراع از حیث سیاست عمومی اختراع باشد.
9
Patent cooperation treaty.
1
0
Effective disclosure
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افشاء مبدا جغرافیایی منابع ژنتیک و دانش سنتی همراه با آن و ج-ارا ه مستندات اخذ رضایت قبلی
یا تعهد به ارا ه اسناد اخذ رضایت قبلی (،4ص )63
بند دوم:منابع ژنتیک:
منابع ژنتیک به معنای مواد ژنتیکی هستند که از ارزش واقعی یا بالقوه بر خوردارند و مواد ژنتیکی به
معنی هر مادهای ا ست که دارای من شاء گیاهی ،حیوانی ،میکربی یا غیر آن بوده و دارای واحدهایی با
کارکرد توارثی با شد این مواد ماهیت فیزیکی دارند و حامل اطالعات وراثتی ه ستند که قابلیت خود
تکثیری دارند .منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشرراورزی به هر گونه ماده ژنتیکی با منشرراء گیاهی
اطالق می شود که دارای ارزش بالقوه یا بال عل برای غذا و کشاورزی باشد،4(.ص)60
طبق ماده  2کنوان سیون تنوع زی ستی منابع بیولوژیکی از جمله منابع ژنتیک  ،ارگانیزمها و اجزاء آن
،اجزاء اکوسیستم را تشکیل می دهند ومنابع زیستی" مشتمل است بر منابع ژنتیکی ،ارگانیسمها یا
بخشهایی از آن و یا هر بخش زی ستی دیگر اکو سی ستمها که دارای ا ست اده یاارزش بال عل یابالقوه
برررررررررای

نرررررررروع

بشرررررررررر

برررررررراشرررررررررد.

واما سوال این ا ست که در اظهار نامه های ثبت اختراع آیا باید منابع بیولوژیکی اف شا شود یا منابع
ژنتیک؟ک شورهای در حال تو سعه تعهد به اف شاء مبدأ منابع بیولوژیکی و دانش سنتی همراه آن را
مطرح می کنند اما کشررور های توسررعه یافته از جمله کشررور سررو یس و اتحادیه اروپا عبارت منابع
بیولوژیکی را فقط ناظر بر منابع ژنتیک می دانند .ضمن اینکه ا سا سا مبدا منابع ژنتیک کدام ک شور
اسررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررت؟
درمورد مبداء منابع ژنتیک ودانش سنتی سهحوزه جغرافیایی مختلف مطرح می شود:
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-1ک شور مبدأ ا صلی 11:طبق ماده  2کنوان سیون تنوع زی ستی ک شور مبدأک شوری ا ست که صاحب و
12
در اکوسیستم و زیست گاه طبیعی آن می باشد به عبارت دیگر
مالک منابع ژنتیک در شرایط طبیعی

به معنی کشوری است که منابع ژنتیکی را به صورت منابع درونی در اختیار دارد و جایی است که این
م نابع در شرررایط ط بیعی و محلی آن وجود دارند .ممکن اسررت برای هر منبع ژنتیکی بیش از یک
زیستگاه و مبدآ وجود داشته باشد،5(.ص )10
 :13بر طبق ماده  2کنوانسرریون تنوع زیسررتی کشررور فراهم کننده منابع
-2کشررور ارا ه دهنده منابع
ژنتیک کشوری است که منابع ژنتیک از خواستگاه طبیعی آن جمع آوری شده است اعم از گونه های
وح شی و یا د ستکاری شده خارج از زی ستگاه طبیعی آن که منبع و مبدا آن در آن ک شور نمی با شد
طبق تعریف ماده 15کنوان سیون مذکورک شور مبداءممکن ا ست ک شور مبدا منابع ژنتیک یا ک شوری
با شد که منابع ژنتیک را طبق مقررات کنوان سیون تنوع زی ستی بد ست آورده ا ست .به عبارت دیگر
ک شور ارایه دهنده منابع ژنتیکی ک شوری ا ست که منابع ژنتیک را جمع آوری کرده و ممکن ا ست
لزوما آن کشور خود کشور مبدأ این منابع نباشند.
14
به معنی ک شوری ا ست که منابع ژنتیکی را از منابع درونی خود ،م شتمل
 -3ک شور تامین کننده منابع

بر گونههای وح شی یا اهلی ،و نیز منابعبیرونی ،اعم از آن که مبدا آن در آن ک شور با شد یا خارج از
آن ،تأمین میکند .به عبارت دیگرک شور فراهم کننده منبع می تواند ک شوری با شد که بطور طبیعی و
از زیسرتگاه طبیعی به منبع دسرترسری داشرته و یا خارج از زیسرتگاه طبیعی15آن را بدسرت آورده

1
2
3
4
5
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in-situ
Providing country
supplier country
Ex-situ

1
1
1
1
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است.کشورهای درحال توسعه عمدتا بر م هوم کشور مبدا و کشورهای مثل سو یس و..و اتحادیه اروپا
بر م هوم کشور تامین کننده تاکید دارند 5(.ص )10
ک شور منبع ))Country of sourceنیز ک شوری ا ست که متقا ضی ثبت اختراع منبع ژنتیک یا
دانش سررنتی همراه با آن را از آن کشررور گرفته اسررت درحالی که کشررور مبدا ( Country of
)originک شوری ا ست که منبع ژنتیک بومی آن ک شور می با شد .بنابر این ا صالتا" منبع ژنتیک
متعلق به کشور مبدا می باشداما بسیاری از منابع ژنتیک از کشورمبدا منتقل وبه کشور دیگر انتقال
یافته است که فعال به عنوان کشور منبع شناخته می شود7(.ص)4
الف :دانش سنتی:دانش سنتی مجموعه ای است از اطالعات،رویه ها  ،فنون،دانش فنی که قرنها توسط
جوامع بومی و محلی بر پایه قواعدو حقوق محلی و عرف و سنت ها مورد ا ست اده قرار گرفته ا ست.و
از ن سلی به ن سل دیگر منتقل شده ا ست به گونه ای که بخ شی از خ صی صه فرهنگی و اجتماعی آن
گروه را تشکیل دهد .غیر از خصیصه بین نسلیی بودن این دانش واجد چهارعنصر اساسی است:الف
غالبا خاص جامعه روسررتایی اسررت ب )از بطن محیط زیسررت یک قوم بر خواسررته اسررت ج)دامنه و
قلمروآن در تمامی حوزه های اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی است د)بهترین و سازگارترین شیوه بهره
برداری و زندگی درمحیط خاص است .دانش سنتی بالقوه قابلیت ثبت به عنوان اختراع رادارند و یامی
تواند بستر و الهام بخش اختراعات جدید باشد،6(.ص )133
دانش سنتی ممکن ا ست همراه با منابع ژنتیک وبه عنوان دانش فنی ا ست اده از این منابع بکار رود و
یا مستقل از منابع ژنتیک و صرفا دانش با کاربرد فنی مورد است اده قرار بگیرد.

163

مجله پژوهشهای تطبیقی حقوق مالکیت فکری،سال اول،شماره یک،تابستان 1397
ب -رضایت قبلی و سهم منص انه دارنده منابع ژنتیک:به این معنی است که هر گونه است اده از منابع
ژنتیک و دانش سنتی همراه باآن بایستی باکسب اجازه قبلی از ذین عان و در نبود دارندگان و یا عدم
د ستر سی به آنها با ک سب اجازه از مقام صالحیتدار ملی با شد .ضمن اینکه هر کونه منافع حا صل از
است اه تجاری بایستی با لحاظ نمودن سهم عادالنه دارندگان تقسیم گردد،7(.ص)11
ج -وظایف مرجع ثبت :اداره ثبت اختراعات به عنوان مرجع ثبت اختراعات مسررول اجرای تعهد به
اف شاء اطالعات اختراع در اظهار نامه های ثبت اختراعات به ویژه اف شاء مبدا منابع ژنتیک ا ست اده
شده در اختراع می باشد.
د-ابطال :ضمانت اجرای عدم اف شاء و یا ار ه اطالعات گمراه کننده در اکثر قوانین ک شورهای در حال
توسعه ابطال حق اختراع صادر شده می باشد به عبارت دیگروقتی که متقاضی آگاهانه و یا درصورتی
که بایستی می دانسته از افشاء اطالعات مرتبط خودداری کند و یا مشخص شود اطالعات ارا ه شده
نادرست است از موجبات ابطال گواهینامه ثبت اختراع می یاشد.
ه-سرقت زیستی:
ت صاحب دانش و منابع ژنتیک ک شاورزی و جوامع قو می و محلی تو سط افراد و یا مو س سات خارج از
چارچوب سنتی آن و بدون مجوز دارندگان می باشد،5(.ص )7
گ تار دوم:م شکل عملی اعمال شرط تعهد به اف شاء اجباری مبداء منابع ژنتیک در اظهارر نامه های
ثبت اختراع
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عالوه بر اینکه به دلیل ماهیت خاصرربخش وسرریعی ازاین منابع بخصرروص میکرو ارگانیزم ها امکان
اف شاء آنها در قالب شرح و تو صیف اختراع ممکن نی ست م شکل ا صلی برای اجرای این تعهد نامعین
بودن مبدا ژنتیک بسرریاری از گونه های ژنی اسررت .مشررکل اول با تودیع اختراعات مربوط به میکرو
ارگانیزم ها نزد یک مرجع صالح برای فراهم شدن د ستر سی عمومی به ایک گونه اختراعات حل می
شررود بر اسرراس معاهده بوداپسررت16این دسررته از اختراعات نزد یک مقام بین المللی که توسررط
کنوانسیون مذکور شناسایی شده است تودیع می شوند.اما تشخیص اینکه هر گونه مشخص متعلق
به چه کشوری است و یا اینکه از کشور مبدا جابجا شده و عمومی شده است دشوار است به گونه ای
که امروزه عمال در بسیاری از مواردنمی توان کشور مبدا را شناسایی کرد.
به عبارت دیگراگر دو یاچند کشررور مدعی داشررتن منابع ژنتیک واحد باشررند تکلیف چیسررت؟
آیابایسررتی از هر کشرروری که منابع به علت پراکندگی در آنجا یافت شررود17به عنوان دارنده نام برد و
رضایت قبلی آن ها را حاصل کرد یا بایستی کشور اصلی که بطور تاریخی صاحب منبع بوده ا ست18را
صاحب منبع ژنتیک دانست،1(.ص.)3
گ تارسوم:شیوه عملی اجرای شرط تعهد به افشاء
در مقام اعمال و اجرای این تعهد تو سط ادارات ثبت اختراع به لحاظ تکنیکی عنا صری که بای ستی
افشاء شوند باید مشخص شود .به عبارت دیگر برای اجرای عملی این شرط توسط ادارات ثبت اختراع
بایستی استاندارد مشخصی تعریف شود .این استاندارد می تواند شامل موارد زیر باشد:

6

Budapest treaty
Ex situ

1

8

In situ

1

7
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الف -تعیین اینکه چه نوع اطالعاتی بایسررتی در اظهارنامه های ثبت اختراع افشرراء شرروند؟آیا منابع
ژنتیک یا بیولوژیک ویاهردوودانش سنتی همراه آن ها؟
ب -احراز اینکه ک شورمبداکدام است ؟آیا منظور کشور اصلی مبدا است یا کشوری که در طبیعت آن
یافت می شودویا شامل کشورهای فراهم کنندههم می شود؟
ج -تعیین اینکه چه نوع اطالعات و مدارکی بای ستی ضمیمه اظهارنامه اختراع ارا ه شود آیا صرف
اف شاء و مدارکی درمورد اف شاء مبدا ک ایت می کند و یا بای ستی اظهارنامه همراه با اعالمیه مبتنی بر
افشاء از سوی متقاضی ارا ه شود و یا بایستی مدارک و اسنادی مستند برای اثبات صحت موارد افشاء
شده ارا ه شود مثل کپی قرارداد دسترسی به منابع و یادیگر ا سناد حاکی از صدور جواز دسترسی به
منابع؟
د -تعیین اینکه صحت موارد فوق توسط چه مقامی بایستی انجام شود؟
ه -ضمانت اجرای عدم بیان صحیح موارد فوق و یا عدم تطبیق آن با استانداردهای افشاء نیز بایستی
در قوانین ملی پیش بینی گردد به عبارتی آیارد اظهارنامه و یا ابطال اختراع کافی اسررت و یاشررامل
ضررمانت اجرا ی مدنی و کی ری نیز می باشررد.؟ برای تضررمین حمایت از منابع ژنتیک و اطمینان از
رعایت حقوق دارندگان ضمانت اجرایی برای افشاء نادرست اطالعات در قوانین برخی از کشورها پیش
بینی شده ا ست در ک شورهایی مثل هند و برزیل بر ابطال و بی اعتباری گواهینامه های صادر شده
تاکید شده و در قوانین برخی دیگر از کشورها مثل نروژ و سو د ضمانت اجرایی کی ری و مدنی خارج
از نظام حق اختراع در این مورد پیش بینی شده است،8).ص)5
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بخش دوم:افشرراء مبدا منابع ژنتیک و دانش سررنتی همراه با آن در اظهار نامه های ثبت اختراع در
اسناد بین المللی و رویه کشورها:
گ تار اول رویه کشور ها:
هدف از پیش بینی این شرط در قوانین ملی ح اظت از منابع ژنتیک کشورها و دانش سنتی همراه آن
 ،جلوگیری از سرررقت زیسررتی و اسررت اده غیر مجاز از این منابع دراظهارنامه های ثبت اختراع و در
نتیجه جلوگیری از ک سب انح صاربرروی این منابع می با شد .در قوانین حق اختراع ک شورها به شیوه
مت اوتی به این تعهد پرداخته شررده اسررت برخی درقوانین مالکیت فکری و برخی دیگر در قوانین
مربوط به تنوع زی ستی به این مو ضوع پرداخته اند  .در حالی که برخی فقط شرط اف شاء مبدا منابع
ژنتیک در اظهار نامه های ثبت اختراع را پیش بینی کرده اند اما برخی دیگر ارا ه مدارک حاکی از
ک سب ر ضایت قبلی دارندگان منابع ژنتیک و دانش سنتی همراه آنها را به ضمیمه اظهارنامه ثبت
اختراع ویا مدارکی که مشررروعیت دسررترسرری به منابع و دانش مذکور را اثبات نماید را الزم می
دانند(،8ص )6
بند اول-هند  :در قانون تنوع زیسررتی سررال  2002هند مقرر شررده اسررت که عدم افشررامبدا منابع
بیولوژیکی ویااف شاء نادر ست مبدا چنین منابع در اظهارنامه اختراع از موجبات رد اظهارنامه اختراع و
همینطور ابطال اختراع می با شد .طبق قوانین حق اختراع این ک شور نیز اف شاء مبدا منابع بیولوژیکی
است اده شده در اختراعات ثبت شده الزامی است در قوانیم هند نیز دسترسی غیر مجاز به این منابع
جرم انتگاری شدخه ا ست و برای آن ضمانت اجرای کی ری و حقوقی پیش بینی شده ا ست19..هند

9
Section 6 of Indian biological diversity
ACT 2002
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عالوه بر حمایت حقوقی از کشور های پیشرو در مستند سازی این منابع می باشد  .آژانس ملی تنوع
زیستی هند مدیریت این منابع را به عهده دارد .
بند دوم-دانمارک :طبق قانوناصالح قانون ثبت اختراع مصوب سال 2000دانمارک اگر اختراعی مرتبط
با منابع بیولوژیکی باشررد و یا از منابع بیولوژیکی در آن اسررت اده شررده باشررد در اظهارنامه اختراع
بایستی مبدا جغرافیایی آن اگر شناخته شده باشد مشخص شود و اگر متقاضی مبدا منابع ژنتیک را
ن شنا سدبای ستی این مو ضوع را ذکر کند عدم ارا ه اطالعات در مورد مبدا جغرافیایی منابع ژنتیک
تاثیریدر مورد اعتبار اختراع و حقوق ناشرری از حق اختراع نخواهد داشررت .اما از حی
غلط بر یک مقام عمومی این عمل جرم انگاری شررده اسررت نه از حی
حی

ارا ه اطالعات

بی اعتباری اختراع بلکه از

فریب مقامات عمومی20برای ان ضمانت اجرای کی ری پیش بینی شده است.

بند سوم-برزیل:
ماده 31قانون اقدامات موقتی برزیل در مورد دسترسی و تسهیم منافع ناشی از منابع ژنتیک مقرر می
دارد که اعطاء حقوق مالکیت صنعتی تو سط نهادهای صالحیت دار برای مح صوالت اختراعی نا شی از
اجزاء منابع ژنتیکبای ستی مت ضمن اف شاء مبدا منابع ژنتیک و دانش سنتی همراه با آن با شد21.در این
قانون عدم افشرراءآگاهانه مبدامنابع ژنتیک از موجبات ابطال اختراع پیش بینی شررده اسررت .امکان
دسررترسرری فقط برای اتباع برزیل و یا سررر مایه گذاری مشررترک بین المللی تحت نظارت نهاد های
برزیلی ممکن است ضمن اینکه دسترسی غیر مجاز به این منابع جرم انگاری شده و مجازات حبس و
جریمه مالی رای نقض این قوانین پیش بینی شده است.

0
Denmark patent Act-2000 para 163
1
Brazil provisional measure no2-186-16-2001
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بند چهارم -م صر :طبق ماده  13قانون مالکیت فکری 2002م صر اگر اختراعی مت ضمن منابع ژنتیک –
منابع بیولوژیکی گیاهی یا حیوانی  ،دانش سررنتی و میراث فرهنگی باشررد مخترع بایسررتی شرریوه
تحصیل مشروعاین اطالعات را مشخص نماید.

22

بند پنجم-کشورهای حوزه آند:
کشرور های حوزه آند شرامل بولیوی ،کلمبیا،اکوادور و پرو می باشرند که از قوانین یکسرانی در این
زمینه تبعیت می کنندطبق قواعددسررترسرری به منابع ژنتیک کشررورهای گروه آند اظهارنامه های
اختراع بایسررتی اطالعات مربوط به منابع ژنتیک به همراه مدارک حاکی از کسررب رضررایت دارندگان
بومی و منابع ژنتیک را به ادارات ثبت اختراع ارا ه دهد و کسررب هرگونه حق مالکیت فکری بدون
رعایت این شرط باع

بطالن حقوق اکتسابی خواهد شد این کشور ها رد تصمیم شماره  391در سال

 1996تعهد به اف شاء مبدأ را در اظهار نامه های ثبت اختراع پیش بینی کرده اند و ک سب ر ضایت از
ک شور مبدأ را الزم می دانند بر این ا ساس متقا ضی ثبت با ی ستی سند معتبر مبنی بر ک سب مجوز
است اده از دانش سنتی را ا ز هر یک از کشور های عضو در صورت استناد به منابع ژنتیک در یافت
کرده باشد.

23

گ تار دوم :اسناد بین المللی
موضرروع تعهد به افشرراء مبدا منابع ژنتیک در حقوق بین الملل مالکیت فکری در سرره حوزه مختلف
در سازمان جهانی تجارت  ،سازمان جهانی مالکیت فکری و کنوانسیون تنوع زیستی مطرح شده است

2
Egyptian law on the protection literal
property 2002

2

3
Common regime on access to genetic
resource Andean decision 391-1996

2
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.اولین بار تعهد به اف شاء مبدا منابع ژنتیک در کنوان سیون تنوع زی ستی مطرح شد اگرچه ک شورهای
توسررعه یافته همواره مخالف پیش بینی این تعهد دراسررناد بین المللی می باشررند و معتقدند که
قراردادن این تعهد در اسناد بین المللی نظام ثبت اختراعات را متاثر می کند،9(.ص)8
بند اول:کنوانسیون تنوع زیستی
کنوانسرریون تنوع زیسررتی در چارچوب بر نامه محیط زیسررت ملل متحد با هدف محافظت از تنوع
زیستی و است اده پایدار از منابع ژنتیک و تقسم منص انه منابع ناشی از بهره برداری منابع ژنتیک در
سال  1993شکل گرفت.این سند  194ع ضو دارد ایران نیز ع ضو این سند می با شد .سه ا صل ا سا سی
کنوانسیون تنوع زیستی محافظت از تنوع زیستی و است اده پایدار و پذیرش و دسترسی به تقسیم
منافع منابع ژنتیک می با شند.ماده یک این کنوان سیون مقرر می دارد که سهم عادالنه از منافع از
جمله د ستر سی منافع ژنتیک و انتقال منا سب تکنولوژی مرتبط از جمله اهداف ا صلی این سندمی
با شند و در ماده 15مقرر می دارد که هر دولت ع ضو بای ستی اقدامات قانونی و اجرا ی الزم را مطابق
ماده  16و 19برای ت سهیم عادالنه منافع نا شی از بهره برداری تجاری از منابع ژنتیک را پیش بینی و
انجام دهند و در ماده 16مقرر می دارد که دسررترسرری به منابع ژنتیک و انتقال آن بایسررتی همراه
باحمایت موثر از حقوق مالکیت فکری باشررد اگرچه در عین حال متذکر می گردد که منابع ژنتیک
میراث مشترک بشریت می باشند و بر حاکمیت دولت ها بر منابع خود تاکید دارد(،10ص.)11
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پیش بینی حقوق مالکیت فکری برای منابع ژنتیک و الزام به انتقال تکنولوژی باع

شررده اسررت که

کشررورهای صررنعتی در امضررا این سررند تردید نمایندو این سررندرا مانع از فعالیت شرررکت های
بیوتکنولوژی و پتنت اختراعات مرتبط می دانند.

24

ضمن اینکه تعهد به کسب رضایت دارندگان منابع ژنتیک و تقسیم منافع ناشی از آن در کنوانسیون
تنوع زی ستی پیش بینی شده ا ست اما همان طور که در مقدمه ذکر شد سازوکاری برای اجرای این
تعهد طراحی ن شده ا ست که در این شرایط بهترین سازوکار این ا ست که نظام های حق اختراع به
کمک نظام کنوان سیون تنوع زی ستی بیایند تا با پیش بینی تعهد به اف شاء اظهارنامه های حق اختراع
این سند بتواند به اهداف خود برسد.
به هرحال هدف اگر چه ا صلی مقرر شده در این سند ح اظت از تنوع زی ستی و ا ست اده پایدار از
منابع ژنتیک و ت سهیل در د ستر سی به منابع ژنتیک با سهم عادالنه از منافع ا ست اده آنها برای
دارندگان ا ست و وفق بند  5ماده  15د ستر سی به منابع ژنتیکی را منوز به ک سب ر ضایت قبلی می
داند اما در بند  5مقرر می داردکه هر ک شور بای ستی شرایطی برای ت سهیل در د ستر سی به منابع
ژنتیک برای ا ست اده صحیح فراهم سازد که البته این م ستلزم توافق و ک سب ر ضایت ک شور های
دارنده است،11(.ص )9
بند دوم-کنوانسیون حمایت از گونه های جدید ارقام گیاهی

25

23ایران به این سند ملحق شده است رجوع شود به :قانون الحاق جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون تنوع زیستی مصوب  1375روزنامه
رسمی 14946مورخ 1375/4/7
5
Protection of New Varieties of Plants-upov
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این کنوان سیون در سال  1961با هدف حمایت موثر از گونه هی جدید گیاهی ت صویب و در سال
 1968الزم االجرا گردید در نظام های خاص حمایت از به نژاد گرایان گیاهی معموال شرررط حمایت
هنگام تسلیم اظهارنامه ثبت گونه های گیاهی ارایه پرسشنامه فنی در مورد مبدا ژنتیک گونه گیاهی
به اداره مرتبط می با شد اما مقررات کنوان سیون حمایت از گونه های گیاهی جدید هیچ شرط ا ضافه
ای را برای اف شا مبدا منابع به عنوان شرط حمایت پیش بینی نکرده ا ست و صرف شرایط چهارگانه
جدید بودن و هم سان بودن وپایدار بودن ومتمایز بودن را برای حمایت کافی می داند و شرط دیگری
از جمله افشاء مبدأ را الزم نمی داند کما اینکه در برخی از موارد امکان افشاء مبدا اساسا وجود ندارد.
هدف این سند حمایت از پرورش دهندگان گونه های گیاهی جدید ا ست و لذا مت ضمن قواعدی در
مورد الزامات افشاء مبدأ و تقسیم سود ناشی از تجاری سازی نمی باشد ودر مورد کسب رضایت قبلی
دارندگان کنوان سیون مذکور بر ا صل ش افیت و رفتار اخالقی در مورد م شروعیت د ستر سی به منابع
ژنتیک تاکید دارد کمااینکه کشررور های عضررو در قوانین ملی می تواند شرررط افشرراء را پیش بینی
نمایند پس دسترسی به این منابع باید طبق چهارچوب های قانونی کشور مبدا باشد،12(.ص)5
26
:پروتکل ناگویا در مورد د ستر سی به منابع ژنتیک و تق سیم من ص انه منافع
بند سوم:پروتکل ناگویا

حاصررل از بهره برداری از منابع مذکور می باشررد.این کنوانسرریون در سررال 2010منعقد و در اکتبر
2014الزم االجرا گردید .این کنوان سیون به دنبال ر سیدگی به اهمیت منابع ژنتیکی برای مواد غذایی
27
به نوعی متمم
و کشرراورزی برای امنیت غذایی می باشررد.پروتکل ناگویا همراه با پروتکل کارتاجنا

کنوان سیون تنوع زی ستی می با شند.پروتکل کارتاجنا در سال  2003الزم االجرا گردید28هدف از این

6
Nagoya Protocol on access to Genetic
Resources and the fair and equitable sharing of benefit .
Cartagena protocol on biosafety7to the convention on biological diversity.
8
Cartagena protocol
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سند محافظت از گونه های بیولوژیکی از خطرات بالقوه نا شی از ارگانیزم های زنده ا صالح شده در
نتیجه بیو تکنولوژی مدرن با رویکرد احتیاطی ا ست.این سند یک مرکز ایمن زی ستی29برای ت سهیل
در تبادل اطالعات ارگانیزم های ا صالح شده زنده ایجاد کرده ا ست .این کنوان سیون بر حق حاکمیت
ملی دولتها بر منابع طبیعی خود تاکید دارد و دسترسی به منابع ژننتیک و دانش سنتی همراه با آن را
منوط به ک سب ر ضایت ک شور مبدأ می داند و اع ضاء را متعهد می نماید که در قوانین ملی شرایط
دسترسی به منابع ژنتیکی و به اشتراک گذاری مزایای ناشی از بهره برداری از منابع ژنتیکی به شیوه
ای عادالنه و منص انه و بر اساس شرایط مورد توافق طرفین تعیین نمایند(،13ص)21
30
در مورد تودیع نمونه های میکروارگانیزمها برای
بند چهارم -معاهده بوداپسررت  :معاهده بوداپسررت

انجام ت شری ات ثبت اختراع ا ست که در سال  1977شکل گرفت و یک اتحادیه ای را برای شنا سا ی
31
نمونه های میکروارگانیزم
بین المللی تودیع میکروارگانیزم و نهاد هایی را به عنوان مقام نگهدارنده

پیش بینی کرده ا ست هدف از این سند ت سهیل در برر سی ماهوی اختراعات بیوتکنولوژی ا ست
چراکه لزوما با توصیف مکتوب افشاء نمی شوند .این کنوانسیون از این جهت مر تبط با افشاء اطالعات
می باشررد که با پیش بینی امکان تودیع نمونه های اختراعات در مراکز تعیین شررده در مورادی که
امکان تو صیف اختراع ممکن نی ست امکان اف شاء آنها را فراهم می سازد و لی هیچ مقرره ای در مورد
لزوم افشاء مبدأ منابع ژنتیک نمی باشد.

2

9
Bios safety cleaning -house
0
Budapest treaty on the international
recognition of the deposit of microorganism for the purpose of patent
procedure.
3
1
Depository authority
3
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بند پنجم:در د ستورالعمل  1996اختراعات بیولوژیکی اتحادیه اروپا متقا ضی متعهد شده ا ست که
اطالعات مربوط به منابع بیولوژیکی را در صورتی که شناخته شده با شد به اداره ثبت اختراعات ارا ه
دهد .بر ا ساس بند یک ماده  13این سند در موارد منابعی بیولوژیکی اگر اف شاء ک شور مبدأ برای
توصیف و باز سازی اختراع الزم باشد بایستی مبدأ اختراع مشخص شود بدون اینکه این امر تاثیری
در اعتبار اختراع داشته باشد

32

بند ششم -تعهد به افشاء در موافقت نامه های تجاری آزاد:
در مورد موافقت نامه های تجاری آزاد که عموما دو جانبه می با شند نگرانی هایی مطرح شده که این
موافقت نامه فرصررت و تعهد به افشرراء منابع ژنتیک اختراعات را محدود نموده اسررت برای مثال در
موافقت نامه تجارت آزاد آمریکا و آمریکای التین هریک از طرفین ملزم شررده اند که اختراعات را به
صورت کافی و رو شن اف شاء نمایدبه اندازه ای که برای یک شخص با مهارت عادی قابل انجام با شد
بدون اینکه نیاز به بررسرری غیر ضررروری باشررد(م 15بند )9برخی معتقدند که این موافقت نامه ها به
نوعی امکان مطالبه اطالعات ا ضافی را در موارد اف شاء مبدأ دانش سنتی و منابع ژنتیک محدود می
کند .در اکثرموافقت نامه های تجاری آزاد هیچ قید و یا شرطی در مورد الزام به اف شاء اجباری مبدا
ژنتیک و دانش سنتی اختراعات پیش بینی ن شده ا ست.اما در برخی دیگر از موافقت نامه های تجاری
آزاد بر اهمیت دانش سنتی و تنوع زی ستس و م شارکت آن در تو سعه تاکید شده ا ست برای مثال در
موافقت نامه آمریکا و پرو بر لزوم ک سب اجازه و ر ضایت قبلی  ،اخت صاص سهم منا سب به دارندگان

2
EC Directive no96/9/EC march 1,1996
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بومی دانش سنتی و منابع ژنتیک و ترویج برر سی کی ی اختراعات برای احراز قابلیت ثبت اختراعات
تاکید شده است،8(.ص)13
33

بنده تم :الزام به افشاءدرمعاهده همکاری در ثبت اختراعات.

در متن فعلی معاهده همکاری در ثبت اختراعات موضوع تعهد به افشاء مبدا منابع ژنتیک بطور صریح
پیش بینی نشرده اسرت اماموضروع اصرالح معاهده مذکورباهدف گنجاندن الزام به افشراءمبدامنابع
ژنتیک درآن اکنون در گروه کاری اصررالح معاهده همکاری در ثبت اختراعاتمطرح می باشررد.درگروه
کاری ا صالح معاهده مذکور سو یس پی شنهادکردکه این ا صالح به عنوان یک شرط شکلی و نه به
عنوان شرررط ماهوی مطرح شررودو34ظرف مهلت معینی متقاضرری ثبت اختراع متضررمن منابع ژنتیک
مکلف به افشاءمبداآن باشد.
البته ک شورهای درحال تو سعه به دنبال ضمانت اجرای قویتری ه ستندبه گونه ای که اگربعدام شخص
شودکه متقا ضی ثبت ازاف شاءمنابع ژنتیک بطورمتقلبانه خودداری کرده ا ست ازموجبات بی اعتباری
وابطال اختراع با شد اما به هر حال باتوجه به اینکه معاهدهمزکورا سا سایک معاهده شکلی ا ست به
نظرمیرسدکه این تعهدماهوی بایستی درنظامهای ملی کشورهای عضوپیش بینی شود،20(.ص)4
بند هشتم:معاهده بین المللی در خصوص منابع ژنتیک گیاهی برای غذا و کشاورزی

35

معاهده منابع ژنتیک گیاهی برای غذا و ک شاورزی سازمان خواربار و ک شاورزی ملل متحد در سال
 2001ت صویب و در سال  2004الزم االجرا گردید .هدف این معاهده ح اظت و ا ست اده پایدار از منابع

3
Patent cooperation treaty
4
IP/C/W/433/NOV25-2005
5
International Treaty on Plant Genetic
Resources for food and Agriculture.
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ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی و به اشتراک گذاری عادالنه و منص انه منافع حاصل از این منابع
می با شد این سند ضمن تاکید بر حاکمیت دولتها بر منابع خود برای ت سهیل در د ستر سی به منابع
ژنتیک امکان در دسررترس قرار دادن تنوع ژنتیکی خود را در بانک ژن از طریق سرریسررتم های چند
جانبه پیش بینی نموده ا ست تبادل اطالعات  ،د ستر سی به فناوری های جدید دراین زمینه ،ظرفیت
سازی و به ا شتراک گذاری مزایای نا شی از تجاری سازی  ،حمایت از دانش سنتی مربوط به منابع
ژنتیک ،حق م شارکت من ص انه در به ا شتراک گذاری منافع نا شی از بهره برداری از دیگر اهداف این
سند می باشد.

36

بند نهم -تعهد به افشاء در موافقت نامه تریپس :

موافقتنامه تریپس در ماده  29تعهدبه افشرراء اطالعات فنی اختراعات را بطور کلی پیش بینی نموده
است و مشخصا همانطور که ذکر شد به موضوع تعهد به افشاء مبدا منابع ژنتیک نپرداخته است ضمن
اینکه تعیینمیزان وکی یت افشرراءوحدودارتباط افشرراءباادعاهای مطروحه دراختراع رابه قوانین ملی
کشورهای عضوسپرده است.
قانون ثبت اختراعات ایران بجز در مورد کی یت افشرراء از دیدگاه یک شررخص ماهر با موافقت نامه
تریپس همخوانی دارند در قانون ثبت اختراع ایران افشرراء بایسررتی به گونه ای باشررد که برای یک
شررخص با مهارت عادی کافی باشررد یعنی وی بتواند اختراع را با اطالعات افشرراء شررده باز سررازی

6
Trade related aspect of intellectual
property rights.
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37
همینطور ضرررورت ارا ه بهترین روش به جای حداقل یک روش اجرا یاز کاسررتی های نظام ثبت
نماید

اختراعات ایران است.
-1پیشینه ماده 29موافقت نامه تریپس.
الف-پیش نویس آنل()Anell draft
در پیش نویس اولیه تریپس دربخش تعهدات مرتبط بادارنده حق اختراع پیشرربینی شررده بودکه
تکالیف دارنده حق اختراع به شرح زیراست:
-1اف شاءوا ضح وکامل اختراع به گونه ای که برای شخ صی بامهارت درآن صنعت اجرای عملی آن
ممکن باشدواین افشاءبخصوص متضمن بهترین شیوه اجرای عمل اختراع باشد.
-2ارا ه اطالعات مرتبط بااظهارنامه هاواختراعات ثبت شده خارجی
-3است اده ازاختراع ثبت شده درسرزمین مربوطه درمحدوده تعیین شده طبق قوانین ملی
 -4خودداری دارنده ازرویه های ضدرقابتی ویااقدامات مخالف انتقال تکنولوژی(،14ص)81
این تعهدات کلی می باشند و مشخصا موضوع افشاء مبدا منابع ژنتیک در آن پیش بینی نشده است.
)-2 (Brussels draftپیشنویس بروکسل
پی شنویس بروک سل تقریبا شبیه ماده  29فعلی تریپس می با شد.این ماده مت ضمن سه عن صر ا ست:
شرط اول تعهد به افشاء اطالعات است به گونه ای که صریح و کامل باشد و اجرای آن توسط شخص با

-3بند  6ماده  10آییین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات ،طرح های صنعتی و عالدم تجاری
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مهارت در آن صنعت ممکن با شد این در واقع شرط توانمند سازی ا ست یا دکترین توانمند سازی

38

39
که مت ضمن این م هوم ا ست که شرح و تو صیف
که برگرفته از قانون فعلی اختراعات آمریکا ا ست

اختراع بای ستی به گونه ای مکتوب و شیوه اجرای اختراع به طور و ضوح  ،دقیق و من سجم با شد به
گونه ای که شخص با مهارت و متخ صص را قادر به اجرای عملی آن می سازد.هدف از این شرط در
واقع اجرای عملی اختراع بدون نیاز به آزمای شات دیگر برای عملی کردن اختراع می با شد شرط دوم
معرفی بهترین شیوه اجرای اختراع ا ست  .هدف از این بند این ا ست که مانع از این شود که مخترع
حق اختراع را بد ست آورد و بهترین شیوه اجرا را برای خود مخ ی نگهدارد .بر خالف شرط توانمند
41
به این معنی که در
سازی که یک شرط عینی ا 40ست شرط ارا ه بهترین روش ،جنبه مو ضوعی دارد.

مورد هر اختراع احراز و ت شخیص این شرط مت اوت ا ست و ب ستگی به هر اختراع و اجرای عملی هر
اختراع در زمان ت سلیم اظهارنامه و یا زمان حق تقدم اظهارنامه اختراع دارد ضمن اینکه این شرط
مانع از طرح اختراعات با ادعاهای موسررع می شررود.البته این به معنی ارا ه دانش فنی مرتبط با تولید
اختراع نمی باشد چون هنوز در زمان تسلیم اظهارنامه ممکن است این دانش نباشد و یا مقدار کمی از
آن تحصیل شده باشد،15(.ص)8
شرط سوم الزام متقا ضی ثببت اختراع به ارایه اطالعات مربوط به اختراعات ثبت شده یا اظهارنامه
های ثبت اختراع خارجی می با شد .این شرط بخ صوص برای ت سهیل در برر سی شروطماهوی برای
ادارات ثبت اختراع ک شورهای در حال تو سعه مهم ا ست .اما به هر حال این شرط نبای ستی تاثیری بر

8
Enablement requirement Doctrine
9
35U.S.C.NO112-PAVA-1994
0
Objective requirement
1
Subjective
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42
به هر حال چون این شروط درمورد
ا صل ا ستقالل در برر سی اظهارنامه و ثبت اختراع دا شته با شد.

اظهارنامه های اختراع پیش بینی شده اند عدم رعایت انها ممکن ا ست منجر به رد اظهارنامه اختراع
شود .به هر حال احراز و اجرای این شروط به قوانین ملی کشورها سپرده شده است .
43
همینطور نحوه ت سیر
نکته مهم دراین مورد ارتباط بین شرح و تو صیف با ادعاهای مطرح شده ا ست

و اجرای ادعاهای اختراع ا ست.م شکل دیگر این ماده عدم ا شاره به نحوه اف شاءمیکروارگانیزمها و
دیگر منابع بیولوژیکی ا ست چون همچنانکه در معاهده بوداپ ست44پیش بینی شده اف شاء مکتوب این
گونه اختراعات لزوما ک ایت نمی با شد و ا ست اده آزمای شی و اف شاء عمل اینگونه اختراعات م ستلزم
تودیع نمونه های این دسته از اختراعات است.
و باالخره نکته مهم و چالشی در افشاءاین گونه اختراعات الزام متقاضی اختراع برای اطالع و همینطور
کسب مجوز کشور مبدا منابع بیولوژیکی است که حاکی از کسب رضایت کشور مبدا در دسترسی به
منابع ژنتیکو بیولوژیک و اطمینان از رعایت قوانین مرتبط با حقوق دارندگان در کنوانسرریون تنوع
زی ستی 45می با شد و مانع از سرقت زی ستی منابع ژنتیک و دانش سنتی خواهد بود .به هر حال ماده
 29موافقت نامه تریپس در مورد این قسمت ازافشاء سکوت کرده است .
اما با توجه به سکوت ماده  29در مورد اف شاء مبدأمنابع ژنتیک وبا توجه به شرط ک ایت اف شاء آیا
می توان چنین ت سیری از افشاء داشت و عدم افشاء مبدا منابع ژنتیک را باع

رد اظهارنامه اختراع

دانست ؟(،16ص (380

2
Article 4bis of Paris convention for
protection of industrial property
4
در قانون ایران بند  2ماده 11آئین نامه و درک اروپایی حق اختراع م  384به پشتیبانی ادعا در توصیف اشاره دارد.
4
Budapest treaty 1977
5
Convention of biological diversity
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موافق نامه تریپس برای ثبت گونه های گیاهی و حیوانی برای اع ضاء آزادی عمل قا ل ا ست ولی برای
اح قاق حقوق صرراح بان م نابع ژنت یک هیچ مقرره ای ندارد.در مذاکرات سرراز مان ت جارت ج هانی
کشورهای غربی مخالف این شرط و تغییر ماده 29بودندآن را شرط و تکلیف اضافی بر دارنده اختراع
و نهایتا باع

افزایش هزینه های دسترسی به اختراعات می دانند که در نهایت تاثیر سوءبرگسترش

اختراعات خواهد داشت .برخی از کشورها نیز در قوانین خود کسب غیر مجاز منابع ژنتیک و است اده
از آن در اختراعاترا عمل غیرقانونی می دانند که هرچند تاثیر در اعتبار اختراع ندارد اما به عنوان
عمل غیر مجاز و اغوا کننده46اختراع را غیرقابل اجرا می دانند(،16ص)399
-3رابطه کنوانسیون تنوع زیستی و موافقت نامه تریپس
در مورد حمایت از منبع ژنتیک بین کنوانسرریون تنوع زیسررتی و موافقت نامه تریپس ناهماهنگی
وجود دارد کنوان سیون تنوع زی ستی مقرر می دارد که د ستر سی به منابع ژنتیک م ستلزم ک سب
ر ضایت قبلی دارندگان و تق سیم من ص انه و عادالنه منافع نا شی از تجاری سازی ا ست در حالی که
موافقت نامه تریپس در این موارد ساکت است .درسال 1996هنداولین کشوری بودکه ازسازمان جهانی
تجارت خوا ستکه کمیته تجارت ومحیط زی ست سازمان جهانی تجارت تطابق بین کنوان سیون تنوع
زی ستی و موافقت نامه تریپس رابرر سی کند،نتیجه این برر سی پی شنهاد ک شورهندمبنی براین بودکه
اگرشرررط افشرراءم نابع ژنت یک دراظ هار نا مه های ث بت اختراع درتریپس پیشرربینی شررودبین
دو سندهماهنگی وتجانس ایجادخواهد شد .درگزارش برنامه محیط زی ست ملل متحد47در سال 2005
م شخ صا ت صریح شده ا ست که کنوان سیون تنوع زی ستی با موافقت نامه تریپس مغایرت دارد و لذا

6
Fraudulent procurement doctrine
7
United nation environmental program.
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موافقت نامه تریپس بایستی برای دسترسی به منابع ژنتیک و تقسیم منافع ناشی از آن اصالح شود.
(،18ص)14دراعالمیه دوحه درسررال  2001نیزازشررورای تریپس خواسررته شررده اسررت که رابطه بین
موافقت نا مه تریپس وکنوانسرریون تنوع زیسررتی ج هت ح ما یت ازدانش سررنتی وم نابع ژنت یک
رادرپرتواهداف واصول مندرج درماده  7و8موافقتنامه تریپس موردبررسی قرار دهد(،19ص)11
پیشنهاد کشور های در حال توسعه در شورای تریپس این است که یک استثناءبه ماده 29موافقتنامه
تریپس ا ضافه شودبه این ترتیب که "اع ضاءمیتواننددر صورتی که دراختراع ازمنابع ژنتیک ودانش
سنتی همراه باآن ا ست اده شده از متقا ضی بخواهند تامبدا منابع ژنتیک و دانش سنتی همراه باآن
وشیوه دسترسی به آنرامشخص نمایند".
بخش سوم:ضمانت اجرای عدم افشاء مبدأ منابع زنتیک و دانش سنتی مرتبط در اظهار نامه های ثبت
اختراع:
همانطور که ذکر شد در قوانین داخلی ک شور ها رویکرد های مت اوتی ن سبت به مو ضوع ضمانت اجرا
عدم اف شاء مبدأ منابع ژنتیک و دانش سنتی مرتبط در اظهر نامه های ثبت اختراع اتخاذ شده ا ست.
این رویکرد در سطح بین المللی و در مذاکرات کمیته بین دولتی منابع ژنتیک،دانش سنتی و فولکلور
وایپو48نیز منعکس شده ا ست.ک شور هایی که مزیت ن سبی در این حوزه دارند قطعا به دنبال حمایت
موثر و ا ستاندارد سازی در سطح ملی و بین المللی می با شند و در مقابل ک شور های غربی که عمدتا
ا ست اده کننده این منابع در اختراعات می با شند کماکان هم در مذاکرات کمیته دایمی وایپو و هم
در استاندارد سازی بین المللی مانع تراشی می کنند ،21( .ص)8

8
Intergovernmental Committee for
the Genetic Resources ,Traditional knowledge and folklore.
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ک شور های غربی حداکثر تعهد را یک تعهد اختیاری می دانند و لذا هیچ ضمانت اجرایی برای عدم
افشاء یا افشاء نادرست از اطالعات در مورد مبدأ مقرر نکرده اند این کشور ها یا اساسا تعهد به افشاء
را رد قوانین ملی خود نپذیرفته اند ویا بصررورت اختیاری و داوطلبانه آن را می پذیرند و هیچ گونه
ضمانت اجرایی را برای آن پیش بینی نکرده اند و هر نوع قیدی در این خ صوص بویژه در حوزه ابطال
اختراع ثبت شده را خالف مقررات تریپس می دانند چرا که اف شاء مبدأ را جزء شرایط ا سا سی ثبت
اختراع نمی دانند .اما کشور های در حال توسعه  ،کشور هایی که در این حوزه ذین ع می باشند بطور
کلی در قوانین داخلی چهار نوع ضمانت اجرا در مورد عدم افشاء مبدا در اظهار نامه های ثبت اختراع
دیده می شود نخ ست رد اظهار نامه اختراع در صورتی که اختراع هنوز ثبت ن شده با شد دوم ابطال
اختراع اعطاء شده می با شد .سوم جریمه های اداری و ضمانت اجرای مدنی و چهارم ضمانت اجرای
کی ری ا ست که عمدتا ب صورت مجازات مالی می با شند .در ا سناد بین المللی در هیچ یک از ا سناد
ا شاره شده به مو ضوع ضمانت اجرا ا شاره ن شده و این مو ضوع را به نظام های ملی ارجاع داده
اند،22(.ص )5

پیشنهاد و نتیجه:
اطالعات موجود در اظهارنامه های اختراع مهمترین منبع اطالعات فنی و تکنولوژیکی اسررت و می
تواندابزار مهمی برای تحقیق و تو سعه تکنولوژی با شند چون آخرین اطالعات موجود یا به ا صطالح
مرز دانش موجود میباشند.اگر مخترع اطالعات فنی اختراع را بطور کافی و موثر افشاء نکند یا پنهان
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نگهدارد رسیدن به این اهداف نظام حق اختراع ممکن نخواهد بود ،بخصوص در مورد اختراعات ثبت
شده خارجی ادارات ثبت بای ستی هم به کی یت تو صیف و اف شاءاطالعات اختراعات و هم به ترجمه
دقیق آنها و انتشاراین اطالعات توجه داشته باشد در غیر این صورت نظام ثبت اختراع در رسیدن به
اهداف خود ناکام خواهد ماند.کارکرداف شاء اطالعات اختراع غیر از اینکه منبعی از اطالعات فنی را در
اختیار محققین قرار می دهد از حی

ح و حقوق دارندگان منابع ژنتیک و دانش سنتی نیز می تواند

خالء های نبود یک نظام خاص را جبران نماید مشررروط بر اینکه سرراز و کار های آن در قوانین ملی و
بین المللی پیش بینی گردد.
در قانون ثبت اختراعات ایران سرراز و کاری برای تعهد به افشرراء مبدا منابع ژنتیک و دانش سررنتی
همراه با آن پیش بینی ن شده ا ست و الزم ا ست که نه تنها این تعهد در قوانین مو ضوعه پیش بینی
گردد بلکه ضمانت اجزاهای عدم افشاء و یا افشاء نادر ست نیز بایستس به ترتیبی که گ ته شد پیش
بینی گردد.
در سطح بین المللی اع ضای شورای تریپس در مجادالت متعددی بح
اظهارنامه های ثبت اختراع را مورد بح

ا ست اده از منابع ژنتیک در

قرار داده اند .کشورهای در حال توسعه ضمن دفاع ازاصالح

ماده  29موافقت نامه تریپس در این خصرروص به عنوان شرررط اعطاء حق اختراع نه تنها بر تعهد
متقاضرری برای افشرراء مبدا منابع ژنتیک تاکید دارند بلکه بر ضرررورت ارا ه دالیلی مبنی بر کسررب
49
در مقابل
رضررایت دارندگانبومی برای تعیین میزان سررهم آنها در اختراعات ثبت شررده تاکید دارند

ب سیاری از ک شورهای تو سعه یافته از جمله سو یس اگرچه به ظاهر ا صل ق ضیه یعنی تعهد بر اف شاء
منابع ژنتیک در اظهار نامه های حق اختراع را می پذیرند اما مخالف گنجاندن آن در موافقت نامه
Joint communication from Africa9 group –IP/c/w/404-2003

183

4

مجله پژوهشهای تطبیقی حقوق مالکیت فکری،سال اول،شماره یک،تابستان 1397
تریپس ه ستند و پی شنهاد می کند این مو ضوع از طریق مذاکرات سازمان جهانی مالکیت پیگیری
شود
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Obligation to disclosure the origin of the genetic recourse and
associated traditional knowledge in the patent applications.
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Hamid Azizi morasd pour
IP researcher.
Abstract:
Iran is very rich in the biological diversity and in the traditional
knowledge. One of the issues that is important in the intellectual
property system is the protection of the rights of the holder of the
genetic recourse and associated traditional knowledge. In the absence
of a sui generis system at least in the negative approach the mechanism
of the patent can be useful for the protection of the holders namely the
applicant of the patent should be obligingto disclose the origin of the
genetic resource and traditional knowledge in the patent application.
Necessity for the disclosure of the origin of the genetic recourse and
associated traditional knowledge is one of the issues that provide by the
developing country in the convention on biological diversity and the
council of the TRIPS for the amendment of TRIPS. Necessity for the
disclosure of the origin of the genetic recourse and associated
traditional knowledge causes to the co-existence of the mentioned
instruments. Developing countries proposed the amendment the article
29 as 29bis which containing the obligation of the disclosure of the
origin of the genetic recourse and associated traditional knowledge.
Key words: genetic recourse, traditional knowledge, obligation of the
disclosure, patent

application,

public

policy of
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