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چکیده
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بـا توجـه بـه    . ایی است که قبالً یا در حال حاضر تحت حمایت قوانین ثبت اختراع هستندهآوريفن
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مقدمه. 1
محیط زیست و اجزاي سازندة آن منبع تأمین نیازهاي اولیۀ انسان همچون خوراك، 

ادامۀ حیات و رونق بسیاري از صنایع از جمله کشاورزي . پوشاك، دارو، مسکن و انرژي است
که حفاظت و حراست از باوجوداین. و داروسازي اصوالً با استفاده از منابع زیستی مقدور است

عنوان منبع تأمین کنندة نیازهاي گوناگون انسان و سایر موجودات زنده امري محیط زیست به
رسد، بر اساس تحقیقات با کاهش چشمگیر تنوع زیستی، محیط زیست در بدیهی به نظر می

ترین هاي انسان و در رأس آن توسعۀ صنعتی اصلیبه گواه این تحقیقات، فعالیت. خطر است
محیطی همانند آلودگی ژنتیکی و افزایش انتشار عامل ایجاد مشکالت و تهدیدهاي زیست

.اي و درنتیجه تغییرات غیرطبیعی آب و هوایی هستندگازهاي گلخانه
عنوان ابزار حقوقی حمایت از ابداعات و اختراعات در در این میان، قوانین ثبت اختراع به

ها را براي نوآوري و توسعۀ هت تشویق افراد و شرکتصنایع مختلف سازوکارهاي الزم ج
این قوانین با اعطاي حقوق انحصاري به موضوع اختراع بستر مناسبی . کنندصنعتی ایجاد می

.کنندگذاري و اختصاص منابع مالی، علمی و انسانی فراهم میبراي سرمایه
تی، سؤالی که در اینجا با توجه به وجود پیوند قوي میان نظام ثبت اختراع و توسعۀ صنع

محیطی تا چه اندازه بوده شود این است که نقش این نظام در ایجاد معضالت زیستمطرح می
است؟ چه کمبودها و خألهایی در نظام ثبت اختراع باعث بروز چنین مشکالتی شده است؟ 

کارگیري سازند تا با بهها را ملزم میهمچنین مواد متعددي از کنوانسیون تنوع زیستی دولت
آیا قوانین ثبت . محیطی گام بردارندسازوکارهاي قانونی در جهت کاهش آثار منفی زیست

هاي مرتبط با حفاظت از محیط زیست عنوان ابزاري براي اعمال سیاستتوانند بهاختراع می
نقش مثبتی ایفا کنند؟

در ابتدا، در . شودالذکر، پژوهش حاضر در سه بخش ارائه میمنظور پاسخ به سؤاالت فوقبه
در ادامه، با توجه به . شودکنندة حمایت از اختراعات بحث میهاي توجیهخصوص نظریه

توانند تهدیدي براي محیط گیري خاص نظام ثبت اختراع به نفع برخی ابداعات که میجهت
محیطی مورد تحلیل و زیست قلمداد شوند، نقش نظام ثبت اختراع در افزایش آثار سوء زیست

سرانجام، به بررسی چگونگی اصالح نظام ثبت اختراع جهت . بررسی قرار خواهد گرفت
.پردازیمها و حفاظت از محیط زیست از طریق ارائۀ چند پیشنهاد میکاهش چالش

کنندة حمایت از اختراعاتهاي توجیهنظریه. 2
از طریق نظام ثبت میالدي تاکنون دو نظریۀ عمده براي توجیه حمایت از ابداعات 19از قرن 
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هاي یا حقوق طبیعی است که بر اساس نوشته1نظریۀ اول دیدگاه کار. اختراع ارائه شده است
. جان الك فیلسوف شهیر انگلیسی در کتاب دو رساله دربارة حکومت تئوري پردازي شده است

.هاي فکري خود استبر طبق این دیدگاه، هر شخصی داراي یک حق طبیعی نسبت به آفرینش
)Fisher, 2001: 4 (بایست قادر باشند تا از حق هاي میدرنتیجه، پدیدآورندگان چنین آفرینش

در اینجا، قانون با ) Spence, 2001: 281(.خود در مقابل تصاحب و استفادة غیرمجاز دفاع کنند
Phillips and(.شناسدشناسایی این حق، مالکیت پدیدآورندة محصول فکري را به رسمیت می

Firth, 2001: 3-4( مالکیت در ذات خود انحصار به همراه خواهد داشت و به مالک اختیار کنترل
)Bently and Sherman, 2009: 35-36(.دهدو نظارت بر نوآوري و ابداعش را می

است که از مفاهیم اجتماعی و همچنین کتاب 2)اصالت نفع(گرایی نظریۀ دوم نظریۀ فایده
بر اساس این نظریه، پیشرفت . شده استومت اثر جرمی بنتام، الهام گرفتهیک مقاله دربارة حک

ها کارگیري آندر این مسیر، اختراعات و به. آیدو توسعه براي جامعه امري مطلوب به شمار می
در صورت فقدان ) Merges, 2011: 320(.یک ضرورت براي رسیدن به پیشرفت صنعتی است

مقابل غصب یا استفادة غیرمجاز، افراد جامعه انگیزة کافی براي حمایت حقوقی از ابداعات در 
ابداع و نوآوري را نخواهند داشت یا محصوالت فکري خود را مخفی نگاه داشته و به جامعه 

)Norman, 2011: 15(.کنندعرضه نمی
ها و آفرینش فکري برداري و استفاده از ایدهکه رقبا در کپیدیگر، درصورتیعبارتبه

گران آزاد باشند، پدیدآورندگان و صاحبان اندیشه انگیزة کافی براي صرف زمان، توان دی
درنتیجه، ممکن ) Hettinger, 1989: 47-48(.فکري و منابع مالی براي نوآوري را نخواهند داشت

ها رو، دولتازاین. مند شودها بهرهوقت نتواند از محصوالت فکري آناست جامعه هیچ
هاي الزم را عطاي حقوق انحصاري از طریق واگذاري اوراق ثبت اختراع مشوقبایست با امی

)Hughes, 1988: 303-306(.براي ترغیب افراد به اختراع و افشاي ابداعات خود فراهم کنند
المللی ثبت اختراع کنونی دو نظریۀ کار زعم حقوقدانان معاصر، اگرچه در نظام ملی و بینبه

گرایی بر رژیم اند، غلبۀ تأثیر نظریۀ فایدهتوجهی با هم تلفیق شدهقابلگرایی تا حد و فایده
)Hunter, 2012: 16-17; Spinello, 2009: 171-177(.حقوقی ثبت اختراع کامالً مشهود است

. طور که اشاره شد، شالوده و بنیان این نظریه بر اساس مطلوبیت پیشرفت در جامعه استهمان
: ن انقالب صنعتی گسترش یافت بر مبناي سه مفهوم استوار گشته استایدة پیشرفت که در زما

کارگیري عملی این دانش براي محقق ساختن به) 2(وقفۀ دانش بشر، افزایش بی) 1(
حرکت در مسیر ساختن ) 3(هاي مادي و حل مشکالت فردي و اجتماعی انسان و خواسته

1. Labour Theory.
2 Utilitarianism Theory.
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درواقع هدف ) Caenegem, 2003: 241-242(جهانی ایدئال و ایجاد شرایط زندگی در حد کمال 
هاي مندي، تحقق خواستهاز ایدة پیشرفت ایجاد بستر مناسب براي به حداکثر رساندن رضایت

.هاي جدید استآوريبشري و رفاه مادي از طریق توسعه و تحول در فن

محیطی اختراعاتنقش نظام ثبت اختراع در افزایش آثار سوء زیست. 3
عنوان فلسفۀ توجیهی حمایت حقوقی از اختراعات و گرایی بهج نظریۀ فایدهزمان با رواهم

تفوق ایدة پیشرفت، دامنۀ حمایت نظام ثبت اختراع از ابداعات همگام با پیشرفت در فرآیند 
ترتیب، اصول و موازین ثبت اینبه. هاي نوین افزایش یافتآوريسازي و ظهور فنصنعتی

طور مطلوبی پاسخ دهد و محدودة د تا به احتیاجات صنایع بهاي تعریف شگونهاختراع به
هاي اجراي چنین نمونه. ها متناسب با مقتضیات زمان گسترش دهدحمایت خود را از نوآوري

زاهدي و (آوري همچون صنعت داروسازي هاي گوناگون دانش و فنسیاستی در عرصه
دیده ) 1391:136محمودي و زاهدي، عرفان منش، (آوري و نانو فن) 1392:126منش، عرفان

شود که در آن نظام ثبت اختراع با اعمال انعطاف در اصول و شرایط، حمایت از اختراعات می
.کندها را حمایت میهاي تازه در این حوزهپیشرفت

توجهی و غفلت از تدریج موجب کمهاي صنعتی بهازحد بر حمایت از پیشرفتتمرکز بیش
که قوانین ثبت اختراع بدون توجه به آثار سوء طورين رویکرد شد بهتأثیرات جانبی ای

براي نمونه، آلودگی ژنتیکی یکی از . کندمحیطی از انواع مختلف اختراعات حمایت میزیست
ها و پیوند کاري ژنتیکی سلولدست. آوري استرویۀ زیست فنتأثیرات نامطلوب کاربرد بی

ف گیاهی و جانوري براي ایجاد تفاوت ظاهري یا تهیۀ هاي مختلهاي گونهزدن ارگانیسم
هاي ها موجب تغییر در تنوع طبیعی واریتههاي آب و هوایی و بیماريهاي مقاوم به نامالیمتیژن

آلودگی ژنتیکی که فرسایش ) Akpeninor, 2013: 195; Yahya, 2011: 20(.بومی شده است
.براي امنیت غذایی در سطح جهان استژنی را به همراه دارد یکی از تهدیدهاي عمده

)Aggarwal, 2010: 54(
همچنین، این مسئله در میان دانشمندان پذیرفته شده است که از زمان شروع انقالب صنعتی 

یافته و این اکسید کربن و متان در جو زمین افزایشاي همانند ديمیزان انتشار گازهاي گلخانه
گسترش انتشار ). World Bank, 2010: 71(.بر شده استچندین برا1945مقدار بعد از سال 

هاي صنعتی و کشاورزي است سبب گرم شدن کرة زمین اي که ناشی از فعالیتگازهاي گلخانه
سالی، سیل، تواند منجر به وقوع خشکشناسان معتقدند که این روند میاقلیم. گشته است

یجه فرورفتن مناطق ساحلی و جزایر به زیر هاي مهیب و باال آمدن سطح آب دریاها و درنتتوفان



123نقش نظام ثبت اختراع در حمایت از محیط زیست با تأکید بر کنوانسیون تنوع زیستی

)Committee on Stabilization, 2011: 5(.آب شود
طرفی نظام یکی از آثار در اولویت قرار گرفتن حمایت از پیشرفت صنعتی خدشه به اصل بی

محیطی ثبت اختراع و تغییر توازن این اصل به نفع اختراعات صنعتی بدون توجه به آثار زیست
طرفی نظام ثبت اختراع مقرر طور مشخص، اصل بیبه) Derclaye, 2009:186(.ستها اآن
بایست اصول و موازین برابر و یکسانی در قبال انواع گوناگون ابداعات دارد که این نظام میمی

. بندي براي طیف مشخصی از اختراعات اعمال کندداشته باشد و نباید رژیم خاص یا اولویت
عه و پیشرفت صنعتی که زیربناي بسیاري از قوانین ثبت اختراع کشورها است اما، مطلوبیت توس

هاي فنی و دار از آفرینش و نوآوريسبب گرایش نظام ثبت اختراع به حمایت ویژه و جهت
)Gattari, 2013: 42(.صنعتی شده است

رسی سه با توجه به اهمیت و ارتباط با موضوع پژوهش پیشِ رو، در ادامۀ این گفتار به بر
توانند تهدیدي براي محیط زیست قلمداد گیري نظام ثبت اختراع از ابداعاتی که مینمونه جهت

.شوند، خواهیم پرداخت

وضعیت حمایت نظام ثبت اختراع از داروهاي سنتی.3-1
الخصوص در کشورهاي صنعتی نمونۀ اول در ارتباط با تبعیض نظام حقوقی ثبت اختراع علی

این داروها که عمدتاً در جوامع محلی و بومی تولید . از داروهاي سنتی استنسبت به حمایت 
شوند، حاصل چندین سال مشاهده، ممارست و آزمون و خطا در ارتباط با فواید دارویی می

ترتیب، افراد بومی با کسب شناخت کافی از اینبه) Huft, 1995: 1700(گیاهان محلی هستند 
را کشف کرده و با تکیه بر تجربۀ طوالنی در این امر شرایط ها گیاهان خواص درمانی آن

-Erfanmanesh, 2011: 306(.گیرنداستفاده و دوز مناسب براي حصول بهترین نتیجه را فرا می

فرآیند 1کنوانسیون تنوع زیستی،8(J)به گواه تحقیقات متعدد در این زمینه و اشارة مادة ) 309
ستی در تهیه داروهاي سنتی توسط جوامع محلی و بومی سازگار با استفاده از گیاهان و منابع زی

.اصول حفاظت از محیط زیست بوده و حداقل تأثیر منفی را بر روي تنوع زیستی داشته است
)Stevens, 1997: 8; Oviedo, 2000: 1(

.عنوان اختراع در بسیاري از کشورها وجود ندارداین، امکان ثبت داروهاي سنتی بهباوجود

اي مناسب، باید با عنایت به قوانین داخلی خود، گونها حد امکان و بههر یک از کشورهاي عضو، ت،مطابق با مفاد این ماده. 1
هاي زندگی سنتی مناسب براي حفاظت و رسوم جوامع بومی و محلی که دربرگیرندة شیوهوبه دانش، ابتکار و آداب

ندگان این دانش، ابتکار استفاده صحیح از تنوع زیستی است، احترام گذاشته و آن را حفظ کند و با تأیید و شرکت دادن دار
وري از این دانش، تر آن را توسعه بخشند و سهیم شدن عادالنه در مزایاي حاصل از بهرهرسوم، کاربرد وسیعوو آداب

.رسوم را تشویق نمایندوابتکار و آداب
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کنوانسیون اروپایی ثبت اختراع، یکی از شروط اساسی حمایت از 58براي نمونه، مطابق با مادة 
حسب تفسیر محاکم اروپایی در آراي متعدد، کاربرد . ابداعات داشتن کاربرد صنعتی است

Cases T(.باشد1»خصیصۀ فنی«شود که اختراع داراي یک وجه یا صنعتی زمانی احراز می

74/91, 1995, 549; T 1173/97, 1998, 5.1 ( اثبات خصیصۀ فنی به نوبۀ خود منوط به این است
آوري یا شیمی همانند اختراعات مربوط به نانو فن(هاي فیزیکی اختراع که یا طبیعت و ویژگی

) مثل داروهاي ژنتیکی(فنی یا صنعتی باشد، یا اینکه اختراع از طریق یک فرآیند صنعتی ) آلی
)Case T 0258/03, 2004, 33(.حاصل شده باشد

اما، داروهاي سنتی اصوالً شامل ترکیباتی از برگ، ساقه، ریشه و سایر اجزاي گیاهان هستند 
کردن، آسیاب کردن یا به صورت جوشانده تهیه هایی همچون خشککه از طریق روش

روها نه در رو، این داازاین) World Health Organization, 2003: 4& 2007: 257(.شوندمی
,Erfanmanesh(.شوندذات فنی و صنعتی هستند و نه از طریق یک فرایند صنعتی تولید می

.این مسئله موجب شده است که امکان ثبت داروهاي سنتی وجود نداشته باشد) 2 :2013
این، داروهایی که بر اساس دانش سنتی پیرامون خواص دارویی گیاهان در باوجود
شوند به دلیل داشتن خصیصۀ فنی تحت هاي داروسازي تهیه میسط شرکتها و توآزمایشگاه

4مطابق با مادة ) Erfanmanesh, 2014: 1-2(.گیرندپوشش حمایتی نظام ثبت اختراع قرار می
2»عنصر فعال«که آوري، درصورتیدستورالعمل اتحادیه اروپا در ارتباط با اختراعات زیست فن

ها ن اجزاء گیاهان در یک فرایند صنعتی از سایر بخشمواد و ترکیبات طبیعی همچو
شود، ترکیب سنتز شدة نهایی که قابل بازتولید و استفاده در ساخت 4»تصفیه«و 3»جداسازي«

.عنوان اختراع خواهد بودداروهاي شیمیایی و ژنتیکی است، قابل ثبت به
وجود دارند که در آن هاي صنعتیگیري به نفع نوآوريهاي فراوانی از چنین جهتنمونه

هاي داروسازي چندملیتی با سوءاستفاده از نبودن امکان حمایت از داروهاي سنتی و شرکت
.اندداروهاي خود را که مبتنی بر دانش سنتی هستند به ثبت رسانده5»سرقت زیستی«ارتکاب 

)Erfanmanesh, 2013b: 2-3 (هاي ثالاوراق ثبت اختراع راجع به خواص زردچوبه یکی از م
اختراعات موضوع این اوراق راجع به دانش سنتی قبایل . مشهور دربارة سرقت زیستی هستند

هاي پوستی با استفاده از زردچوبه است که مختلف در هند براي درمان جراحت و ناراحتی

1. Technical Character.
2. Active Agent.
3. Isolation.
4. Purification.
5. Biopiracy.

شود که در آن دانش سنتی جوامع محلی و بومی توسط دیگران بدون اجازه استفاده سرقت زیستی به مواردي اطالق می
:Argumedo and Pimbert, 2006(.شود، اما در ازاي آن منفعتی عاید صاحبان اصلی این دانش نشود 3(
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هاي نوین باز تولید شده و ها و به شیوههاي چندملیتی در آزمایشگاهها و شرکتتوسط دانشگاه
)Dutfield, 2004: 50; Dutfield, 2000: 65(.اندثبت رسیدهبه

هاي سرطانی دانشگاه هارواردقضیۀ موش. 3-2
طرفی در نظام ثبت اختراع پروندة نمونۀ دیگر پیرامون عدول از اصل بی

HARVARD/Onco-mouseموضوع اختراع در این پرونده راجع به تولید موش . است
آوري دانشگاه هاروارد بود که با استفاده از یک روش زیست فنآزمایشگاهی توسط محققان 

به میزان زیادي در 1»هاي تومرزاژن«این موش به دلیل تزریق . طور ژنتیکی دستکاري شده بودبه
هاي دادند انجام پژوهشعلت که محققان احتمال میاینبه. معرض ابتال به سرطان قرار داشت

بود به درمان سرطان کمک کند و متعاقباً با تولید دارو منفعت باره ممکن آزمایشگاهی دراین
.توجهی داشته باشد، تصمیم به ثبت ابداع خود در دفتر اروپایی ثبت اختراع گرفتندتجاري قابل

بعد از تسلیم تقاضانامۀ ثبت، هفده گروه متشکل از طرفداران محیط زیست، حقوق حیوانات 
:Nature Editorial, 2003(.این اختراع به مخالفت پرداختندو برخی احزاب سیاسی اروپا با ثبت

گرایی دو دسته منفعت دادگاه در این پرونده ابراز داشت با در نظر گرفتن اصل فایده) 341
) Case T 0019/90, 1990:5(.متعارض در این پرونده وجود دارد که باید مقایسه و ارزیابی شود

ن ابداع در درمان انسان است که با قبول درخواست ثبت به اول، منفعت احتمالی حاصل از ای
دوم، جلوگیري از واردکردن درد و رنج به حیوانات تولید شده از طریق روش . آیددست می

کنترل طور حمایت و حفاظت از محیط زیست در مقابل امکان انتشار غیرقابلمورد ادعا و همین
.ابداع استهاي خطرناك که مستلزم رد درخواست ثبت ژن

هاي در ارتباط با حفظ محیط زیست، دادگاه بر این عقیده بود که اصوالً امکان انتقال ژن
هاي محل آلوده به محیط زیست انسانی صرفاً در اثر غفلت کارکنان و پژوهشگران آزمایشگاه

حتمالی با توجه به این مطلب، دادگاه مقرر داشت صرف وجود چنین ا. تواند اتفاق بیفتدتحقیق می
تواند در مقایسه با تأثیرات قابل توجه اختراع در درمان سرطان مانع از ثبت اختراع مورد مناقشه نمی
.رو، دادگاه به قابل ثبت بودن این اختراع رأي دادازاین) Case T 0019/90, 1990: 5(.شود

هاي گیاهی از طریق تغییرات ژنتیکیقضیۀ تولید سلول. 3-3
هاي صنعتی پروندة آوريگیري نظام ثبت اختراع به نفع فنتباط با جهتنمونۀ سوم در ار

Plant Genetic Systemsموضوع اختراع در این پرونده راجع به ابداع فرایند تولید و . است
1. Oncogene.
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. ها بودن اي آناهاي گیاهی با استفاده از ایجاد تغییرات ژنومی در ساختار ديکنترل سلول
هاي مختلف از جمله ع نیز همانند پروندة قبل با مخالف گروهدرخواست ثبت این اخترا

ها چنین بود که در اثر استفاده از استدالل آن. هاي طرفدار محیط زیست مواجه شدسازمان
این . ها به سایر گیاهان وجود داردکشهاي مقاوم به علفموضوع این اختراع احتمال انتشار ژن

دهد و ارتباط با واکنش به مواد شیمیایی کشاورزي تغییر میمسئله ساختار طبیعی گیاهان را در
)Case T 0356/93, 1995: 18.6(.شودموجب ضرر رساندن به اکوسیستم می

اي تفسیر گونهدادگاه در این پرونده اعالم داشت کنوانسیون اروپایی ثبت اختراع باید به
:Case T 0356/93, 1995(.داي از اختراعات را تحت پوشش قرار دهشود تا طیف گسترده

کند همچنین دادگاه معتقد بود استدالل مخالفان وجود خطر و تهدید واقعی را اثبات نمی) 18.6
. ها صرفاً حاکی از احتمال صدمه به محیط زیست درنتیجه ثبت اختراع استزیرا دالیل آن

ه بدون مخاطره و مناسب هاي سنتی تولید و پرورش گیاباألخره دادگاه ابراز داشت هر چند شیوه
هاي نوین همانند روش مورد بحث داراي کاربرد و فواید با شرایط زیستی هستند، روش

هاي رو، نباید به دلیل وجود روشازاین. گوناگون در صنایع کشاورزي و داروسازي هستند
:Case T 0356/93, 1995(.هاي جدید را از حمایت حقوقی محروم کردسنتی تکثیر گیاه، روش

.درنتیجه این اختراع قابل ثبت اعالم شد) 33-35 ,17.1
گرایی موجب شده شود، تفوق نظریۀ فایدهالذکر استنباط میهاي فوقطور که از نمونههمان

هاي جدید آوريکارگیري فنهاي ثبت اختراع در زمینۀ بهاست تا در زمان بررسی تقاضانامه
. محیطی به نفع چنین اختراعاتی سنگینی کنددات زیستها و تهدیکفۀ ترازو در مقابل نگرانی

ها همواره آن. این رویکرد توسط طرفداران حفظ محیط زیست مورد انتقاد قرار گرفته است
,Shiva(.کنندتوجه به تأثیرات منفی پیشرفت و توسعۀ صنعتی را بر محیط زیست گوشزد می

قیدوشرط از این منابع در اثر گیري بیمنابع کرة زمین محدود هستند و بهره)30-44 :1997
توجهی تنوع زیستی گیاهی یا جانوري را کاهش طور قابلآوري بهتوسعۀ بدون حد و مرز فن

در صورت ادامۀ وضعیت موجود . داده و سبب ایجاد مخاطرات جدي آب و هوایی شده است
ها از تأمین بلکه انساننه تنها ایدئولوژي پیشرفت و توسعه به اهداف خود نائل نخواهد آمد،

.نیازهاي اولیۀ خود همچون تهیۀ خوراك و دارو باز خواهند ماند
لزوم حفاظت و مراقبت از محیط زیست نه تنها از نظر انسانی و اخالقی اهمیت خود را در 

ها المللی دولتهاي بینجوامع گوناگون پیدا کرده، بلکه امروزه این مسئله در زمرة مسئولیت
طور مشخص، از اواخـر دهـۀ شـصت قـرن بیـستم محیط زیست در محور به. فته استقرار گر

ها و معاهدات نامههاي، موافقتالملل قرار گرفت و از آن زمان به بعد اعالمیهتوجه حقوق بین
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، )1972(اسناد شاخص در این مورد اعالمیـۀ اسـتکهلم . ها منعقد گشته استمتعددي میان دولت
، )1992(، اعالمیـۀ ریـو )1982(، منـشور حقـوق همبـستگی )1982(نی طبیعـت منـشور جهـا

. هستند) 2000(و پروتکل کارتاگنا در ارتباط با امنیت زیستی ) 1992(کنوانسیون تنوع زیستی 
هاي قضایی الـدولی، رویههاي بینهاي سازمان ملل و سایر سازماندر کنار این اسناد، قطعنامه

المللی دادگستري از جملـه مواردي اسـت کـه به ـم از داوري و آراي دیوان بینالمللی اعبین
موسوي و موسوي، (پردازد ها در ارتباط با حفاظت از محیط زیست میموضوع مسئولیت دولت

1387:384.(
در این میان، ایجاد موازنه میان توسعۀ صنعتی و مراقبت از محیط زیست در کنوانسیون تنوع 

عضو دارد هر یک از کشورهاي 194این کنوانسیون که تاکنون . الحظه شده استزیستی، م
گذاري به ارزیابی اثرات کند تا از طریق اقدامات تقنینی، اجرایی و یا سیاستعضو را ملزم می

هاي صنعتی خود بپردازند و نسبت به تعدیل یا اجتناب از آن دسته از محیطی پروژهزیست
بر تنوع زیستی داشته ملموسیبار هایی که ممکن است اثرات زیانسیاستها و ها، برنامهطرح

).کنوانسیون تنوع زیستی14و 8مواد (باشند اقدامات الزم را انجام دهند 
. است16ترین مقررة این کنوانسیون با موضوع پژوهش پیشرو مادة یکی از مرتبط

شی از ثبت اختراعات و سایر حقوق کنوانسیون تنوع زیستی در این ماده به تأثیر حقوق نا
تأکید ) حفظ و استفادة پایدار از تنوع زیستی(مالکیت فکري بر اجراي اهداف این کنوانسیون 

در این راستا، کشورهاي عضو موظف هستند تا تضمین کنند که اعمال چنین حقوقی از . کندمی
درواقع، . ف آن نخواهد داشتطریق قوانین داخلی حامی این کنوانسیون بوده و مغایرتی با اهدا

مطابق با مفاد این ماده براي حفظ محیط زیست و تنوع زیستی باید به آثار حمایت حقوقی از 
ها گام هاي جدید بر منابع طبیعی توجه کرد و براي کاهش آثار منفی آنآوريابداعات و فن

).248- 1382:249زاده، کرم(برداشت 
محیطی در قرن جدید، ضرورت بازبینی در هاي زیستانرو، با توجه به تشدید بحرازاین

آوري و گسترش آن و میان فن. رسدهاي حقوقی امري حیاتی به نظر میموازین و سیاست
عنوان عامل نظام ثبت اختراع به. حفاظت از محیط زیست رابطۀ مستقیمی وجود دارد

ر ارتباط با تأثیر اختراعات آوري یکی از ارکان مسئول دکننده و مشوق پیشرفت در فنهدایت
هاي زیستی عمدتاً آلودگی) Maskus, 2009: 134-137(.به ثبت رسیده بر محیط زیست است

هاي است که قبالً یا در حال حاضر تحت حمایت قوانین آوريهاي صنعتی و فنناشی از فعالیت
که این قوانین اختراعات با تأثیرات درصورتی) Blum, 1973: 248-249(.ثبت اختراع هستند

.کندمحیطی را حمایت نکنند، تخریب محیط زیست روندي نزولی پیدا میمنفی زیست
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)Derclaye, 2009b: 229 (توان به جایگاه و اهمیت بازبینی در دکترین توجیه در اینجاست که می
.حمایت از ابداعات از طریق نظام ثبت اختراع پی برد

چگونگی اصالح نظام ثبت اختراع جهت حفاظت از محیط زیست.4
گرایی و ایدة پیشرفت ارتقاي شرایط هاي نظریۀ فایدهطور که قبالً اشاره شد، یکی از پایههمان

محیطی سالم در این میان، باید توجه داشت که وجود شرایط زیست. هاستمادي و رفاهی انسان
هاي درواقع، پیشرفت صرفاً شامل رشد و توسعۀ فعالیت. نیز جزئی از همین شرایط مادي است

توان حفاظت از محیط زیست را در جانبه میتر و همهبا اتخاذ رویکردي جامع. شودصنعتی نمی
که مفهوم پیشرفت بتواند در کنار تشویق افراد جامعه به ابداع و طوريگرایی گنجانید بهنظریۀ فایده

ایت از تنوع زیستی در کرة زمین نیز باشد؛ بنابراین به علت لزوم نوآوري، متضمن پاسداري و حم
گرایی از نظام بایست از طریق بازبینی در نظریۀ فایدهحراست از محیط زیست و منابع طبیعی، می

.عنوان ابزاري براي حمایت از محیط زیست بهره جستثبت اختراع به
گرایی به این معنی خواهد دکترین فایدهاصالح قوانین ثبت اختراع بر اساس مفهوم جدید از 

. بود که اختراعات با تأثیرات منفی بر منابع طبیعی نباید مورد حمایت حقوقی قرار بگیرند
توان شرایط ثبت آن دسته از ابداعاتی را که به حفظ و ارتقاي محیط زیست کمک همچنین می

براي رشد و گسترش چنین ابداعاتی اي که زمینه گونهتري اعمال کرد بهطور منعطفکنند بهمی
طرفی نظام ثبت اگرچه این رویه همانند وضعیت سابق مستلزم عدول از اصل بی. تسهیل شود

داري از دستۀ خاصی از ابداعات است، این عدول درواقع پاسخ به اقتضاي زمان و اختراع و جانب
به مصالح عمومی براي هاي تمسک شایان ذکر است نمونه. در نظر گرفتن مصلحت عمومی است

.طرفی نظام ثبت اختراع، در قوانین بسیاري از کشورها قابل مشاهده استتوجیه نقض اصل بی
هاي درمان و هاي مداواي جسم انسان یا حیوان از طریق جراحی یا روشبراي نمونه، روش

بت شوند، از محدودة موضوعات قابل ثتشخیص که بر روي جسم انسان یا حیوان اعمال می
هاي جراحی این است که اصوالً یکی از مالحظات دربارة استثنا کردن روش1.انداستثنا شده

ها تمایل ندارند، براي رعایت مصالح عمومی نظام حق اختراع با اعطاي حقوق انحصاري دولت
John Wyeth(.آزادي پزشکان، جراحان و سایر فعاالن را در عرصۀ پزشکی محدود کند

Application, ها باید بتواند با آزادي کامل و بدون وقفه به فعالیت خود درواقع، آن) 566 :1985

قانون ثبت اختراعات، 4بند ج مادة .: ك. براي مثال ن. دانندثبت نمیقوانین بسیاري از کشورها چنین اختراعاتی را قابل . 1
نامه راجع به موافقتa) (3 (27(مادة کنوانسیون اروپایی ثبت اختراع،53)c(هاي صنعتی و عالئم تجاري ایران، مادة طرح
.انقانون ثبت اختراعات انگلستa(4(هاي مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکري و مادة جنبه
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Case T(.در مداواي بیماران با توجه به صالحدید خود در استفاده از هر روش مؤثر ادامه دهند

ها موضوع انحصار ناشی از ثبت اختراع قرار که این روشدرصورتی) 17 :2004 ,1020/03
کنند که پزشکان از بیم نقض اي عمل میهاي بازدارندهبت اختراع به مثابۀ اهرمگیرند، اوراق ث

زاهدي و عرفان منش، (ها قادر نخواهند بود تا درمان را به شیوة مطلوب به انجام برسانند آن
هاي جراحی، درمان و تشخیص هستند، جهت، اختراعاتی که راجع به روشازاین). 1392:129

.اندم شدهغیر قابل ثبت اعال
هرحال، در حال حاضر مقررة خاصی که صراحتاً به حفاظت از محیط زیست اشاره داشته به

در راستاي اصالح نظام ثبت اختراع براي . بینی نشده استباشد در قوانین ثبت اختراع پیش
توانند شرط جدیدي را وضع کنند که گذاران میرعایت اصول حمایت از محیط زیست قانون

ازحد مجاز و استاندارد به محیط زیست و منابع طبیعی آسیب ق آن اختراعاتی که بیشاز طری
صالح براي بررسی این شرط ارگان ذي. زنند از دایرة اختراعات قابل ثبت خارج شوندمی
ها یا نهادهاي متولی حفاظت از محیط زیست باشد که از دانش و تواند یکی از سازمانمی

ترتیب، قبل یا حین بررسی اینبه. ام چنین ارزیابی برخوردار باشندامکانات کافی براي انج
شروط معمول براي ثبت اختراع، مخترع باید مجوز نهاد متولی در زمینۀ محیط زیست را مبنی بر 

محیطی اخذ نماید و تا زمانی که این مجوز ارائه نشود، سازگاري اختراع با استانداردهاي زیست
.نخواهد شدورقۀ ثبت اختراع صادر 

گذاري و خالقیت را در تولید توان با در نظر گرفتن سازوکارهایی، سرمایههمچنین می
کند مورد حمایت ترجیحی کمک می) هاي سبزآوريفن(ابداعاتی که به حفظ محیط زیست 

هاي آورياي از فنپروتکل توکیو پیرامون تغییرات آب و هوایی، نمونه3مطابق با مادة . قرار داد
اي ایجاد گاز گلخانه1990سبز اختراعاتی است که هشت درصد کمتر از تولیدات مشابه در دهۀ 

هاي دریافت ورقۀ ثبت ها را از پرداخت هزینهتوان آنبراي حمایت از چنین اختراعاتی می. کنند
ر ها دتوان سرعت بررسی تقاضانامههمچنین می. ها را کاهش داداختراع معاف کرد یا آن هزینه

طور، همین. تر مورد حمایت قرار گیرندهاي سبز را افزایش داد تا سریعآوريارتباط با فن
.از این اختراعات را افزایش داد) بیشتر از بیست سال(توان طول دورة حمایتی می

کارهاي مناسب براي پاسداشت محیط زیست استفاده از ظرفیت موجود در یکی دیگر از راه
هاي مرتبط با تجارت نامۀ راجع به جنبهموافقت27همگام با مادة . استقوانین ثبت اختراع

حقوق مالکیت فکري، بسیاري از قوانین ثبت اختراع کشورهاي دنیا اختراعاتی را که مغایر با 
اي از این نمونه. انداخالق و نظم عمومی هستند از محدودة اختراعات قابل ثبت استثنا کرده

هاي صنعتی و عالئم تجاري ایران مصوب قانون ثبت اختراعات، طرح4قوانین بند واو مادة 
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نظمیاشرعیموازینخالفهاآنازبرداريبهرهکهدارد اختراعاتیاست که مقرر می1386
1.باشد قابل ثبت نیستندحسنهو اخالقعمومی

زیست، مطابق با رویۀ قضایی کشورهاي مختلف از جمله اتحادیه اروپا، حمایت از محیط
هاي اصلی در حوزة نظم عمومی منابع طبیعی و حیات انسان و سایر جانداران یکی از مؤلفه

توان چنین نتیجه گرفت که اختراعاتی که رو میازاین) Case V 4/89, 1994, 6.6.2(.است
گردند، با نظم عمومی سازگار نیستند موجب کاهش تنوع زیستی و خسارت به محیط زیست می

-Bonfanti, 2012: 48(.بایست از جمله اختراعات استثنا شده از ثبت تلقی شونده میو درنتیج

نظران در زمینۀ حقوق ثبت اختراع، این اصل در این، به گواه بسیاري از صاحبباوجود) 49
.ندرت مورد استناد قرار گرفته و اعمال شده استهاي ثبت اختراع بهحین بررسی تقاضانامه

)Clark and Smyth, 1997: 51; WIPO, 2010: 44 ( یکی از دالیل اصلی این مسئله تفوق رویکرد
آوري و ابداعات صنعتی بدون توجه کافی و پیشرفت صنعتی و تأکید بر تشویق و ترویج فن

.ها بوده استالزم به آثار جانبی ناشی از حمایت آن
محیطی اختراع، زیستدر شرایط کنونی و با توجه به درك ضرورت توجه به ابعاد و آثار

هاي محیط زیستی نظم عمومی در زمان بررسی اختراعات از لحاظ قابلیت ثبت توجه به جنبه
ها از طریق معاهدات مختلف همچون با توجه به اینکه دولت. رسدناپذیر به نظر میامري اجتناب

به رعایت اصول کنوانسیون تنوع زیستی و پروتکل کارتاگنا در ارتباط با امنیت زیستی ملزم 
توان با استناد و اعمال قاعدة نظم عمومی از به ثبت مؤثر در حفظ محیط زیست هستند، می

بدیهی . شوند جلوگیري کردرسیدن اختراعاتی که به نحوي موجب آلودگی محیط زیست می
است همکاري و معاضدت نهادهاي مسئول در امر حفظ محیط زیست با دفاتر ثبت اختراع 

.این فرآیند را تضمین خواهد کرداجراي موفق

نتیجه. 5
گذاري پیرامون حمایت از ابداعات از طریق قوانین ثبت اختراع به زمان آغاز و قدمت قانون

از آن زمان، این قوانین متناسب با تحوالت در . گرددگیري انقالب صنعتی در اروپا برمیشکل
عنوان ابزاري درواقع نظام ثبت اختراع به. دسازي رشد و تعمیم یافتنآوري و فرآیند صنعتیفن

سازي گذاري در تولید و تجاريها براي نوآوري و سرمایهبراي تشویق مخترعین و شرکت
اي که چنین وضعیتی این نظام را از اصل اولیه. گرفتندابداعات صنعتی مورد استفاده قرار می

کنوانسیون اروپایی ثبت اختراع،a(53(مادة .: ك. براي مثال ن. قوانین بسیاري از کشورها منعکس شده استاین اصل در . 1
.قانون ثبت اختراعات انگلستان1)3(هاي مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکري و مادة نامه راجع به جنبهموافقت27) 2(مادة 
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از انواع مختلف ابداعات حمایت کنند بایستی بدون تبعیضمطابق با آن قوانین ثبت اختراع می
.دور ساخت و پشتیبانی از اختراعات صنعتی در اولویت قرار گرفت

هاي مختلفی از صنایع براي گرایی و مطلوبیت پیشرفت در عرصهمستولی شدن نظریه فایده
توجهی یا غفلت نسبت به آثار جانبی و بعضاً توجیه حمایت از اختراعات همراه با نوعی کم

کشی از پیامدهاي اتخاذ چنین رویکردي، بهره. نفی اختراعات بر محیط زیست بوده استم
اي به میزان فراتر از استاندار، کاهش و فرسایش ازحد از منابع طبیعی، تولید گازهاي گلخانهبیش

.تنوع زیستی و آلودگی محیط زیست بوده است
ین مقاله به بررسی چگونگی به دلیل فوریت و ضرورت اقدام براي حفظ محیط زیست، ا

درواقع، استدالل اصلی بر این . استفاده از نظام ثبت اختراع براي ترمیم وضع موجود پرداخت
ها براي عنوان ابزاري در دست دولتپایۀ این نکته بود نظر به اینکه قوانین ثبت اختراع به

اي اصالح گونهست بهبایدهی و هدایت جریان خالقیت و نوآوري هستند، این قوانین میجهت
شوند که نه تنها ابداعات با تأثیرات نامطلوب بر محیط زیست حمایت نشوند، بلکه آن دسته از 

.کنند تشویق و حمایت شوندمحیطی کمک میاختراعاتی که به ارتقاي شرایط زیست
که اي مورد اصالح قرار گیردگونهگرایی باید بهبراي رسیدن به این منظور، نظریۀ فایده

ها و سایر عنوان اصلی مطلوب براي بهبود شرایط زندگی انسانمفهوم حمایت از محیط زیست به
. هاي مربوط به حمایت از اختراعات قرار گیردجانداران اصالت پیدا کند و در اولویت سیاست

ازآنجاکه قوانین ثبت اختراع مقررة صریحی در ارتباط با محافظت از محیط زیست ندارند، با 
ها براي ثبت را از لحاظ توان تقاضانامههاي متولی حفظ محیط زیست میمکاري سازمانه

هاي حمایتی پیرامون محیطی مورد ارزیابی قرار داد و از این طریق سیاستتأثیرات زیست
در این خصوص . هاي سبز را اجرا و اعمال کردآوريپاسداشت منابع طبیعی و تشویق فن

هاي مقررات پیرامون ضرورت در نظر گرفتن نظم عمومی در زمان یتتوان از ظرفهمچنین می
بررسی اختراعات که در قوانین بسیاري از کشورها منعکس شده است، براي پیشبرد اهداف 

.مرتبط با حفظ محیط زیست بهره برد

تقدیر و تشکر
این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی مصوب در مرکز تحقیقات اخالق و حقوق پزشکی 

به این وسیله از همکاري کارشناسان محترم آن . باشددانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی می
.گرددمرکز در انجام این تحقیق تشکر و تقدیر می
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