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به نام خدا

اظهارنظر كارشناسي درباره:

«طرح اصالح موادي از قانون ثبت ارقام گياهي و كنترل و
گواهي بذر و نهال»

چكيده
حفاظت و بهرهبردا ري پايدار از منابع ژنتيكي و توليد ارقام گياهي و بذر و نهال با كيفيت از مهمترين
دغدغههاي دولتمردان و فعاالن و توليدكنندگان اين حوزه محسوب ميشود .در اين راستا قوانين
متعددي در كشور وضع شده است كه حفاظت از حقوق مالكيت فكري ،نحوه دسترسي و بهرهبرداري و
همچنين كنترل كيفيت ارقام گياهي و بذور را مدنظر قرار داده است .در بررسي طرح «اصالح موادي از
قانون ثبت ارقام گياهي و كنترل و گواهي بذر و نهال» ،رعايت انسجام و همگرايي اصالحات پيشنهادي
با ساير قوانين ملي و كنوانسيونهاي بينالمللي مرتبط ضروري است .ازاينرو تصميمگيري نهايي
مجلس شوراي اسالمي در خصوص پذيرش يا عدم پذيرش الحاق به كنوانسيون ثبت ارقام گياهي
جديد ( )UPOVنيز در بررسي كليات و جزئيات طرح تأثير خواهد داشت .در صورت تصميم
نمايندگان مجلس شوراي اسالمي بر عدم پذيرش الحاق به  ،UPOVنيازي به هماهنگسازي مواد
قانون با الزامات اين كنوانسيون وجود ندارد .عالوه بر اين ،نظارت بر اجراي مؤثر قانون ثبت ارقام
گياهي و كنترل و گواهي بذر و نهال ،مصوب  1382در كنار تدوين و تصويب آييننامه قانون حفاظت و
بهرهبرداري از منابع ژنتيكي هم ميتواند بسياري از دغدغههاي فعاالن اين حوزه را برطرف كند و
ازاينرو قسمت عمدهاي از اصالحات پيشنهاد شده در طرح مذكور ضروري بهنظر نميرسد.
مقدمه
جمعيت جهان در سال  2017به بيش از هفتونيم ميليارد نفر رسيد و روند افزايش جمعيت همچنان
ادامه دارد .اين امر تأمين غذا و امنيت غذايي را به يكي از مهمترين دغدغههاي دولتمردان تبديل كرده
است .هرچند به دليل پيشرفت فناوري ،ميزان توليد اكثر محصوالت كشاورزي همپاي جمعيت جهان
افزايش يافته ،اما سطح زير كشت و منابع طبيعي روزبهروز محدودتر ميشود .به همين دليل از يك سو
حفاظت از منابع و ذخاير ژنتيكي بومي و از سوي ديگر كنترل كيفيت گياه و بذر از نظر عملكرد و
صفات كيفي و راهكارهاي افزايش توليد در واحد سطح به كمك شيوههاي اصالح ارقام ،در حوزههاي
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مختلفي از قبيل زراعت  ،باغباني و جنگلداري بسيار مهم است .در اين راستا تدوين ،اجرا و يا در صورت
نياز بهروزرساني مجموعه قوانيني كه بتواند در يك قالب يكپارچه و همگرا اهداف ذكر شده در باال را
محقق سازد ضرورت دارد .در كشور ما ،با توجه به حوزههاي مختلف ،قوانين يا دستورالعملهايي در
رابطه با حفاظت و نحوه بهرهبرداري از منابع ژنتيكي كشاورزي ،دريايي و دامي وضع شده است .يكي از
اين قوانين « ،قانون ثبت ارقام گياهي و كنترل و گواهي بذر و نهال ،مصوب  »1382در زمينه
ساماندهي امر كنترل و گواهي بذر و نهال و حفظ حقوق مالكيت فكري بهنژادگران است .طرح «اصالح
موادي از قانون ثبت ارقام گياهي و كنترل و گواهي بذر و نهال» پيشنهاد اصالح برخي از مواد اين
قانون را با توجه به دغدغههايي از قبيل تشويق به سرمايهگذاري براي توسعه توليد و تكثير بذر و نهال
با هدف مقابله با بحران كم آبي ،تقويت بخش خصوصي و ايجاد انگيزه براي سرمايهگذاري و فعاليت
بخش خصوصي دستاندركار توليد و تكثير بذر و نهال ،مطرح كرده است .گزارش پيش رو به بررسي
كليات و جزئيات مواد پيشنهادي طرح مذكور ميپردازد.
 .1قوانين مرتبط با منابع ژنتيكي گياهي كشور
مجموعه قوانيني كه در حوزه حفاظت و بهرهبرداري از منابع ژنتيكي ،كنترل كيفيت و اصالح ارقام و
حمايت از حقوق مالكيت فكري بهنژادگران در كشور ما وجود دارد ،به شرح زير است:
 .1-1قانون ثبت ارقام گياهي و كنترل و گواهي بذر و نهال ،مصوب  1382و آييننامههاي
اجرايي مربوطه
به موجب اين قانون ،وزارت جهاد كشاورزي موظف است در جهت حفاظت از منافع ملي ،ساماندهي امر
كنترل و گواهي بذر و نهال و حفظ حقوق مالكيت فكري بهنژادگران ،نسبت به شناسايي و ثبت ارقام
جديد گياهي و كنترل و نظارت بر امور بذر و نهال كشور اقدام كند و مجري اين قانون مؤسسه
تحقيقات ثبت و گواهي بذر و نهال است .در راستاي اجراي بندهاي مختلف اين قانون ،بر حسب تكليف
ماده قانوني ،آييننامههايي تدوين شده كه شامل موارد زير هستند:
ـ آييننامه اجرايي قانون ثبت ارقام گياهي و كنترل و گواهي بذر و نهال ( )1386به استناد ماده
( )14قانون مذكور و مصوب شده هيئت وزيران،
ـ آييننامه ثبت ارقام گياهي ( )1388با استناد به تبصره « »2ماده ( )3قانون مذكور و مصوب
شده هيئت امناي سازمان تحقيقات ،آموزش و ترويج كشاورزى،
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ـ آيين نامه معرفي ارقام گياهي (آخرين نسخه تصحيح شده در سال  )1393با استناد به تبصره
« »2ماده ( )3قانون مذكور و مصوب شده هيئت امناي سازمان تحقيقات ،آموزش و ترويج كشاورزى،
ـ آييننامه ثبت ذخاي ر ژنتيكي گياهي و ارقام بومي و محلي كشور ( )1388با استناد به تبصره
« »1ماده ( )3قانون مذكور و مصوب شده هيئت امناي سازمان تحقيقات ،آموزش و ترويج كشاورزى.
 . 1- 2قانون حفاظت و بهره برداري از منابع ژنتيكي كشور ،مصوب 1396
اين قانون كه با هدف مديريت و ساماندهي دسترسي و بهرهبرداري از منابع ژنتيكي كشور تدوين شده
است ،در تاريخ  1397/7/16ابالغ شد و بر اساس ماده ( )6آن ،آييننامه اجرايي شرايط دسترسي و
نحوه بهرهبرداري ژنتيكي بايد ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابالغ قانون توسط وزارتخانه و سازمانهاي
متولي مشخص شده در قانون تهيه و به تصويب هيئت وزيران برسد.
 .1- 3طرح مالكيت صنعتي
در طرح «حمايت از مالكيت صنعتي (ثبت اختراعات ،طرحهاي صنعتي و عالئم تجاري)» كه در تاريخ
 1395/4/27اعالم وصول شده است ،بر اساس ماده تبصره ذيل بند « »7ماده ( ،)4پيشنهاد شده است
ارقام گياهي دستورزي شده مطابق قانون ثبت ارقام گياهي و كنترل و گواهي بذر و نهال مصوب
 1382ثبت شده و مشمول حمايت از حقوق مالكيت فكري قرار گيرند.
 .2بررسي طرح «اصالح موادي از قانون ثبت ارقام گياهي و كنترل و گواهي بذر و نهال»
با توجه به اهميت قانون ثبت ارقام گياهي و كنترل و گواهي بذر و نهال و دغدغههاي بخش خصوصي و
توليدكنندگان بذر و نهال ،طرحي مبنيبر اصالح برخي از مواد اين قانون ارائه شده است كه در بررسي
اين طرح و كليات آن چند نكته مهم قابل توجه است:
 . 2- 1همگرايي ،يكپارچگي و عدم تعارض مواد اصالحي پيشنهادي با قانون حفاظت و
بهره برداري از منابع ژنتيكي
از آنجا كه مباحث مربوط به توليد ،مصرف و هر نوع بهرهبرداري از منابع ژنتيكي كشاورزي و حمايت از
حقوق به نژادگران در چند قانون مجزا كه در پيش گفته شد مورد توجه قرار گرفته است ،اوالً ،بايد
ميزان همگرايي و عدم تعارض مواد پيشنهادي با اين قوانين ،بهويژه قانون حفاظت و بهرهبرداري از
منابع ژنتيكي بررسي شود و ثانياً ،امكان افزودن برخي مالحظاتي كه در اصالح مواد قانون ثبت ارقام
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گياهي مطرح شده است به آييننامه اجرايي قانون حفاظت و بهرهبرداري از منابع ژنتيكي جهت كاهش
وقت و هزينههاي بررسي اين طرح ،مدنظر قرار گيرد.
 . 2- 2تصميم گيري كميسيون كشاورزي و مجلس شوراي اسالمي در خصوص پيوستن يا
عدم الحاق به كنوانسيون حمايت از ارقام جديد گياهي ( )UPOV
اين تصميم گيري از اين جهت حائز اهميت است كه در صورت تصميم به الحاق به اين كنوانسيون ،رفع
تناقض برخي مواد قانون ثبت ارقام با مفاد كنوانسيون الزامي ميشود .عالوهبر اين بايد راهكارهايي نيز
براي جلوگيري از آسيب به بخش خصوصي كشور و عدم قبضه بازار بذر و نهال توسط شركتهاي
بزرگ و پيشرو و حمايت از كشاورزان خرده پا (در صورت الحاق به كنوانسيون) انديشيده شود .هر چند
كه در تدوين آييننامه ثبت ارقام گياهي ،مصوب  ،1382سعي شده است الزامات كنوانسيون

1UPOV

لحاظ شود ،با اين حال بين محتواي قانون و آييننامه آن با كنوانسيون ذكر شده تفاوتهايي وجود
دارد .از مهم ترين مواردي كه بايد در قانون ثبت ارقام گياهي و كنترل و گواهي بذر و نهال اصالح شود
عبارتند از:
ـ تغيير مدت زمان حمايت از حداكثر  18سال به حداقل  25سال براي تاكها و درختان و 20
سال براي ساير گياهان.
ـ همسانسازي برخي تعاريف و مفاهيم بين قانون و

كنوانسيون2.

ـ افزودن مبحث مجوزهاي اجباري به قانون.
ـ رفع دغدغههاي مربوط به محدود شدن استفاده از ارقام جديد در تحقيقات و بذر خودمصرفي
كشاورزان

خُردهپا3.

)1. International Union for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV
 .2بهعنوان مثال در قانون ثبت ارقام گياهي ،مراد از «جديد بودن» رقم اين است كه با ارقام ثبت يا شناخته شده قبلي از
نظر خصوصيات ژنتيكي تمايز داشته باشد (تعريف فني از عبارت) در حالي كه در كنوانسيون  UPOVاين عبارت از لحاظ
حقوقي تعريف شده است .بر طبق بند « »1ماده ( ،)6رقمي جديد محسوب ميشود كه در تاريخ تكميل حق بهنژادگر ،مواد
تكثيري يا مواد برداشت شده از آن رقم :
ـ بيش از يك سال قبل از تاريخ درخواست در قلمرو طرف متعاهدي كه درخواست در آن ارائه شده است،
ـ بيش از چهار سال (در مورد درختان مثمر و غيرمثمر بيش از  6سال) قبل از تاريخ ارائه درخواست در قلمرو ساير
طرفهاي متعاهد،
ـ توسط يا با رضايت به نژادگر با اهداف انتفاعي فروخته نشده باشد يا به هر صورت ديگر به ساير اشخاص منتقل
نشده باشد.
 .3هرچند در نسخ اول و دوم كنوانسيون  UPOVبهصراحت بر عدم نياز به اخذ اجازه بهنژادگر براي فعاليتهاي تحقيقاتي و نيز
استفاده كشاورزان خردهپا در فعاليتهاي سنتي زراعي خود و تكثير رقم تأكيد شده بود ،اما در نسخه نهايي (،)1991
محدوديتهايي براي اين فعاليتها ايجاد شده است .طبق ماده ( )15اين كنوانسيون ،هر طرف متعاهد تنها ميتواند در قالب
محدوديتهاي متعارف و مشروط به حفظ منافع بهنژادگر ،حق بهنژادگر را بهمنظور اجازه به كشاورزان براي استفاده از محصول
برداشتي كه ايشان از كاشت در امالك خود بهدست آوردهاند ،با هدف تكثير در امالك شخصي خود ،در ارتباط با هر رقمي كه طبق
اين كنوانسيون مورد حمايت است ،محدود نمايند .هرچند كه در آييننامه اجرايي ثبت ارقام گياهي طبق بند « »5ماده (،)10
استفاده از رقم مورد حمایت برای اهداف غيرتجاری ،تحقيقات بهنژادی ارقام جدید و بذر خودمصرفی کشاورزان خردهپا ،مشمول
حمايت از حقوق بهنژادگر نبوده و شمول کشاورزان خردهپا بر حسب نوع محصول ،نوع کشت و منطقه جغرافيایی توسط مؤسسه
تحقيقات ثبت و گواهی بذر و نهال تعيين ميشود ،اما رفع دغدغههاي موجود در اين زمينه به خصوص آزادي تحقيق و پژوهش بر
روي ارقام و هوشياريهاي الزم در حمايت از كشاورزان خردهپا و جلوگيري از وابستگي به شركتهاي خارجي يا چندمليتي و از
بين رفتن استقالل در تأمين و مصرف داخلي بذر بسيار حائز اهميت است.
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 . 2- 3اجراي صحيح و مؤثر قانون ثبت ارقام گياهي و كنترل و گواهي بذ ر و نهال
بسياري از دغدغههاي مطرح شده در جهت تصحيح قانون موجود ،به دليل ضعف در اجراي مؤثر قانون
از جمله طوالني شدن روند كنترل و گواهي ،عدم اتخاذ تمهيدات الزم براي تشويق و فعال كردن بخش
خصوصي و نحوه رسيدگي به شكايات و تخلفات است .بنابراين ،اين امكان وجود دارد كه با اجراي مؤثر
قانون موجود و تقويت نظارت بر اجراي قانون و عملكرد مؤسسه گواهي و كنترل بذر و نهال توسط
نهادهاي متولي نظارت بهويژه مجلس شوراي اسالمي بتوان دغدغههاي موجود را مرتفع كرد.
 . 2- 4دامنه شمول وظايف مؤ سسه ثبت و كنترل و گواهي بذر و نهال
بر اساس مواد پيشنهادي طرح اصالح قانون ثبت ارقام گياهي و كنتـرل و گـواهي بـذر و نهـال ،دامنـه
وظايف و مسئوليتهاي مؤسسه تحقيقات ثبت و گواهي بذر و نهال بسيار گستردهتر شده و بجز كنتـرل
و گواهي بذر و نهال و شناسايي و ثبت ارقام گياهي ،مباحث كنترل توليد ،توزيع و مصرف نيز پيشـنهاد
شده است .از آنجا كه مجموعه اين وظايف بسيار گسترده و پيچيـده اسـت ،سـاختار و تـوان درخـوري
مي طلبد كه با توجه به وظايف كنوني مؤسسه و امكانات و ساختارهاي آن بهنظر ميرسد اين امر خـار
از توان مؤسسه باشد .مهم تر از آن ،مغايرت اين پيشنهاد با مفاد قانون حفاظت و بهرهبـرداري از ذخـاير
ژنتيكي است كه بر اساس ماده ( )3آن جهت نظارت بر بهرهبرداري از منابع ژنتيكي و صدور مجوزهـاي
بهرهبرداري بايد ساختاري مستقل و متناسب تا سطح معاون باالترين مقـام مسـئول هـر دسـتگاه و بـا
رعايت قوانين و مقررات مربوط تأسيس شود .در جدول ذيل ،هر يـك از مـواد پيشـنهادي اصـالحي در
طرح مذكور بررسي شده است.
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جدول بررسي مواد پيشنهادي در طرح اصالح موادي از قانون ثبت ارقام گياهي و كنترل و گواهي بذر و نهال
ماده پيشنهادي طرح
اصول نگارش طرح

تبيين ماده پيشنهادي
ــــ

بررسي
اصول نگارش متون قانوني در اين طرح رعايت نشده است.

نتيجهگيري
طرح از لحاظ نگارش بايد بازنگري و تصحيح شود.

ماده ( )1ـ عبارت «اعم از توليد ،توزيع و به موجب اين پيشنهاد ،وزارت جهاد در قانون به طور كلي از عبارت امور بذر و نهال كشور استفاده تصحيح يا عدم تصحيح بر اساس پيشنهاد اصالح در
مصرف» پس از كلمه «كشور» در سطر كشاورزي در اين قانون كنترل و نظارت بر شده است ،مصاديق پيشنهاد شده در طرح ،در همان عنوان كلي طرح ،اثري خنثي داشته و تغييري در مفاد قانون
امور بذر و نهال كشور اعم از توليد ،توزيع و ذكر شده در قانون مستتر است و نياز جدي به اصالح آن احساس ايجاد نميكند.
سوم افزوده شود.
نميشود .عالوه بر اينكه ذكر مصاديق ميتواند دامنه وظايف
مصرف را بر عهده دارد.
وزارتخانه را محدود به آنها كرده و ساير موارد مغفول بماند.
ماده ( )2ـ عبارت «و نظارت بر كليه امور به موجب اين پيشنهاد ،مؤسسه تحقيقات مجموعه اين وظايف بسيار گسترده و پيچيده است ،ساختار و رد اصالحات پيشنهادي طرح
مربوطه در مراحل توليد ،توزيع و مصرف» ثبت و گواهي بذر و نهال عالوه بر ثبت ارقام توان درخوري ميطلبد كه با توجه به وظايف كنوني مؤسسه و
پس از كلمه «كشور» در سطر چهارم و كنترل و گواهي بذر و نهال متولي نظارت امكانات و ساختارهاي آن بهنظر ميرسد اين امر خار از توان
بر امور توليد ،توزيع و مصرف نيز ميشود .مؤسسه باشد .پذيرش اين مسئوليت نيز كارايي مؤسسه در
افزوده شود.
انجام وظايف اصلي خودش (يعني كنترل و نظارت بر توليد و
واردات بذر و همچنين تحقيقات بذر) را پايين خواهد آورد.
مهمتر از آن ،مغايرت اين پيشنهاد با مفاد قانون حفاظت و
بهرهبرداري از ذخاير ژنتيكي است كه بر اساس ماده ( )3آن
جهت نظارت بر بهرهبرداري از منابع ژنتيكي و صدور
مجوزهاي بهرهبرداري بايد ساختاري مستقل و متناسب تا
سطح معاون باالترين مقام مسئول هر دستگاه و با رعايت
قوانين و مقررات مربوط تأسيس شود.

_________________________________________________________________________________________________________

ماده پيشنهادي طرح

تبيين ماده پيشنهادي

بررسي

نتيجهگيري

عبارت «و ترويج» به عبارت «سازمان به موجب اين پيشنهاد نام سازمان كه در در زمان تصويب قانون در سال  ،1382نام اين سازمان ،سازمان تصحيح يا عدم تصحيح بر اساس پيشنهاد اصالح در
تحقيقات و آموزش» در سطرهاي اول ،قانون« ،سازمان تحقيقات و آموزش تحقيقات و آموزش كشاورزي بوده است و بر اين اساس در قانون طرح ،اثري خنثي داشته و تغييري در مفاد قانون
دوم و سوم افزوده شود.
كشاورزي» است به «سازمان تحقيقات ،هم به همين عنوان ذكر شده .در سال  1386معاونـت ترويـج و ايجاد نميكند.
نظـام بهرهبـرداري و سـازمان تحقيقـات و آمـوزش كشـاورزي با
آموزش و ترويج كشاورزي» تبديل شود.
يكديگر ادغـام شـدند و عنوان سـازمان به سازمان ترويـج،
آمـوزش و تحقيقـات كشـاورزي تغيير كرده است .ازاينرو به تبع
آن ،مراد از سازمان تحقيقات و آموزش در قانون ثبت ارقام مصوب
 ،1382همان سازمان تحقيقات و آموزش و ترويج است و نياز
جدي به اصالح آن احساس نميشود.
تبصره « »1ـ عبارت «سه نفر از اشخاص به موجب اين پيشنهاد ،براي هيئت امناي تشكيل هيئت امناي سازمان تحقيقات ،آموزش و ترويج كشاورزي رد اصالح پيشنهادي طرح
حقيقي و يا حقوقي توليدكننده بذر و سازمان تات تركيب جديدي پيشنهاد شده به استناد قانون تشكيل هيئتهاي امناي دانشگاهها و مؤسسات
نهال از طريق انتخاب تشكلهاي است كه به موجب آن ،سه نفر اشخاص آموزش عالي و پژوهشي است و اين پيشنهاد در مغايرت با قانون
كشاورزي اتاق و با تأييد رئيس اتاق حقيقي و حقوقي بخش خصوصي به آن فوقالذكر ميباشد .عالوه بر اين ،افزودن اشخاص حقيقي يا
حقوقي بخش خصوصي توليد بذر و نهال به هيئت امناي تات
بازرگاني ،صنايع ،معادن و كشاورزي افزوده ميشود.
موضوعيت با هيئت امناي تات و كليه بخشها و مؤسسات ذيل
ايران» پس از سطر نهم به جمع هيئت
آن ندارد و منحصراً به بخش بذر و نهال مربوط ميشود .لذا
امنا افزوده شود.
پيشنهاد حضور بخش خصوصي در تصميمگيريها هر چند مهم
است ،اما در دامنه شمول تبصره « »1قانون قرار نميگيرد.
ماده ( )4ـ عالمت « »،جايگزين حرف به موجب اين پيشنهاد ،مؤسسه بايد به منظور به موجب اين پيشنهاد بحث نظارت بر مصرف نيز بر عهده رد اصالح پيشنهادي طرح
«و» در سطر دوم شود و عبارت «و حصول اطمينان از اينكه خصوصيات رقم ثبت مؤسسه گذاشته شده كه بنا به داليل ذكر شده در ماده (،)2
مصرف» پس از كلمه «توزيع» در سطر شده در زميان تكثير ،بوجاري ،توزيع و مصرف امكانپذير بهنظر نميرسد.
تغيير نكرده باشد ،نظارتهاي الزم را انجام دهد.
دوم افزوده شود.
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ماده پيشنهادي طرح
بند «ج» ماده ( )4ـ عبارت «سطح
استاندارد ملي باالتر از استانداردهاي
بينالمللي تعيين خواهد شد» حذف شود.

تبيين ماده پيشنهادي

بررسي

نتيجهگيري

موضوع بذر در فرايند توليد بسيار مهم است ،زيرا با امنيت پيشنهاد ميشود بهجاي حذف اين عبارت ،به شكل
غذايي مردم ،معيشت كشاورزان و نيز حفاظت از تنوع زيستي زير تصحيح شود:
كشور در ارتباط است .بنابراين تدوين استانداردهاي بومي «سطح استاندارد ملي براي آن دسته از ارقام خاصي
متناسب با وضعيت اقليمي خاص كشور براي توليد بذر و نهال كه توسط مؤسسه پيشنهاد ميشود ،باالتر از
و رعايت آنها بهويژه در خصوص بذرهاي وارداتي ضروري است استانداردهاي بينالمللي تعيين خواهد شد».
و بهتر است بسته به موارد خاص (مثالً بذرهاي وارداتي اصالح
شده ژنتيكي) سطح استانداردهاي ملي باالتري نسبت به
استانداردهاي بينالمللي رعايت شود.
با اين حال بايد اين نكته را مدنظر قرار داد كه اعمال
سختگيري در رعايت استانداردهاي باالتر ملي براي ارقام رايج
و پذيرفته شده ،توليدكنندگان بذر را دچار چالش ميكند.
بنابراين حفظ پويايي در كنار كنترل ،الزم است.

ماده ( )5ـ عبارت «بيستوپنج» به موجب اين پيشنهاد ،دامنه حمايت از ثبت بر اساس كنوانسيون  ،UPOVطول دوره حمايت در مورد گونههاي در صورت پذيرش الحاق به  UPOVازسوي
جايگزين كلمه «هجده» در سطر دوم ارقام گياهي و مالكيت فكري آن به باغي حداقل  25سال و درخصوص ساير گونهها حداقل  20سال نمايندگان مجلس ،دامنه حمايت از مالكيت فكري بر
بيستوپنج سال افزايش مييابد.
شود.
است .ازاينرو در صورتي كه تصحيح اين بند قانوني الزم است ،بهتر اساس كنوانسيون تصحيح شود:
است در راستاي كنوانسيون باشد .در غير اينصورت و عدم تصويب  25سال براي گونههاي باغي و  20سال براي ساير
نمايندگان مجلس شوراي اسالمي در پيوستن به كنوانسيون گونهها
 UPOVنيازي نيز به تصحيح اين ماده قانون احساس نميشود.
در غير اين صورت رد اصالح پيشنهادي طرح
ماده ( )6ـ در بند «ب» عبارت «كه با از آنجا كه در اصالح مواد پيشنهادي قبلي ،با توجه به داليل ذكر شده در رد ماده ( ،)2اين پيشنهاد نيز رد اصالح پيشنهادي طرح
نظارت مراجع ذيربط» در سطرهاي اول نظارت بر توليد ،توزيع و مصرف بر عهده قابل قبول نيست.
مؤسسه گذاشته شده در اين ماده ،كه فرض
و دوم حذف شود.
بر اين بوده است كه مرجع نظارت بر توليد ،با

_________________________________________________________________________________________________________

ماده پيشنهادي طرح

تبيين ماده پيشنهادي

بررسي

نتيجهگيري

مرجع ثبت و كنترل و گواهي بذر و نهال
متفاوت باشد ،پيشنهاد حذف داده شده است.
بند «ب» ماده ( )6ـ عبارت «پروانه به موجب اين پيشنهاد ،مؤسسه بهجاي صدور مجوز توليد يك گواهي فني است و پروانه فعاليت فراتر از رد اصالح پيشنهادي طرح
فعاليت» جايگزين كلمه «توليد» پس از مجوز توليد ،بايد پروانه فعاليت براي امور مجوز توليد ميباشد .صدور پروانه فعاليت توسط مؤسسه براي
امور توليد و توزيع ،فراتر از وظايف مؤسسه است.
عبارت «نسبت به صدور مجوز» در سطر توليد و توزيع صادر كند.
اول شود.
عبارت «توليد و توزيع بذر و نهال»
جايگزين عبارت «توليد بذر و نهال» در
سطر دوم شود.
تبصره ـ عبارت «منابع ژنتيكي به طور به موجب اين پيشنهاد ،ذخاير ژنتيكي اصالح اوالً ،دسترسي رايگان به منابع ژنتيكي كشور ،نه تنها خطر رد پيشنهاد اصالحي طرح
رايگان در اختيار اصالحكنندگان متقاضي نشده به صورت رايگان تحت نام جمهوري سرقت ژنتيكي توسط سوءاستفادهكنندگان را افزايش ميدهد،
قرار خواهد گرفت» .پس از عبارت اسالمي ثبت ميشوند و نيز به صورت رايگان بلكه امكان دفاع از حق و نيز تسهيم عادالنه منافع در صورت
نيز در دسترس اصالحكنندگان قرار ايجاد نمونه تجاري بهويژه در سطح بينالمللي را خواهد
«خواهد شد» افزوده شود.
گرفت .همچنين امكان ايجاد مشكالتي را نيز در زمينه
ميگيرند.
حمايت از مالكيت فكري منابع ژنتيكي كه كسب رضايت
صاحب ژن و ذكر مبدأ جغرافيايي الزم است ،ايجاد مينمايد.
ازاينرو ذكر صريح اين امر در قانون بدون هيچ قيدوشرطي
صحيح نيست.
عالوه بر اين ،نحوه دسترسي به منابع ژنتيكي ،موضوع قانون
حفاظت و بهرهبرداري از منابع ژنتيكي كشور و آييننامه آن
است و بر اساس آن تصميمگيري خواهد شد .لذا در اين قانون
نيازي به تدوين بحث دسترسي به منابع ژنتيكي احساس
نميشود.
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ماده پيشنهادي طرح

تبيين ماده پيشنهادي

بررسي

نتيجهگيري

در بند «د» عبارت «با تشكيل كارگروه به موجب اين پيشنهاد ،مؤسسه بايد با تشكيل كارگروه تخصصي به پيشنهاد اين طرح ،با توجه به اينكه رد پيشنهاد اصالحي طرح
تخصصي» پس از حرف «را» در سطر تشكيل كارگروه تخصصي ،استانداردهاي مؤسسه موظف است در هر صورت و حتي بدون تصريح قانون،
مورد نياز را تعيين و به هيئت امنا اعالم كند كارگروه تدوين استاندارد تشكيل دهد و در ادامه در سازمان ملي
«دوم» افزوده شود.
و ديگر نيازي به تصويب هيئت امنا نيست .استاندارد نيز كارگروهي براي بررسي استانداردهاي پيشنهاد شده
تشكيل خواهد شد ،ضروري بهنظر نميرسد .پيشنهاد حذف
تصويب استانداردها توسط هيئت امنا نيز باعث حذف نقش
نظارتي هيئت امنا به عنوان يك مرجع باالتر از مؤسسه خواهد
شد و اعتبار استاندارد را كاهش ميدهد.
ماده ( )7ـ بند «ب» حذف شود.

بر اين اساس ،عبارت «عدم رعايت اصول فني پيشنهاددهندگان ،دليل حذف اين بند را نگراني توليدكنندگان از رد پيشنهاد اصالحي طرح
مرتبط با تكثير بذر و نهال كه توسط مؤسسه مقررات سختگيرانه در اين قانون و متهم شدن به تخلف ميدانند.
ابالغ شده و موجب ضرر و زيان به اشخاص از نظر حقوقي زماني رعايت نكردن اصول ابالغي مؤسسه ،تخلف
حقيقي و حقوقي ذينفع شود» حذف شده و محسوب ميشود كه موجب ضرر و زيان به شخص حقيقي و
حقوقي ذينفع شود .ازاينرو از آنجا كه براي اثبات جرم يا تخلف،
جزء موارد تخلف محسوب نميشود.
معياري براي سنجش بايد وجود داشته باشد و در اينجا معيار،
همان ضوابط و اصولي است كه مؤسسه ابالغ كرده است ،حذف
آن معقول بهنظر نميرسد.

بند «د» ماده ( )7ـ كلمه «تجاري» پس بر اساس اين پيشنهاد بهرهبرداريهاي تجاري با توجه به اينكه در قانون حفاظت و بهرهبرداري از منابع قبول پيشنهاد اصالحي طرح
از كلمه «بهرهبرداري» در سط اول افزوده از ارقام ثبت شده بدون كسب مجوز تخلف ژنتيكي ،عبارت بهرهبرداري به شكل «هر نوع استفاده از منابع
محسوب ميشود و نه هر نوع بهرهبرداري .ژنتيكي »...تعريف شده است ،كه ميتواند بهرهبرداري
شود.
غيرتجاري را هم شامل شود ،تصريح قيد بهرهبرداري تجاري
در اين بند در جهت شفافسازي ،بالمانع است .هرچند كه در
عمل نيز بهنظر ميرسد ،بهرهبرداري تجاري مالك عمل براي
اثبات تخلف قرار ميگيرد.
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ماده پيشنهادي طرح
بند «هـ» ماده ( )7حذف شود.

تبيين ماده پيشنهادي

بررسي

نتيجهگيري

به موجب اين پيشنهاد ،عبارت «توليد و اين بند به دليل اينكه به صورت كلي عدم كسب مجوز براي پيشنهاد ميشود بهجاي حذف اين عبارت ،به شكل
تكثير بذر و نهال براي عرضه به بازار بدون توليد همه ارقام بذر و نهال را تخلف محسوب ميكند ،حكمي زير تصحيح شود:
كسب گواهي مؤسسه» از موارد تخلف حذف سختگيرانه محسوب ميشود كه بخش خصوصي را در توليد و « توليد و تكثير بذر و نهال براي عرضه به بازار بدون
ميشود.
عرضه بهويژه در مورد ارقام رايج و شناخته شده منفعل كسب گواهي مؤسسه كه موجب ضرر و زيان به
ميكند .از سويي ديگر حذف اين بند كه در طرح ،پيشنهاد اشخاص حقيقي و حقوقي ذينفع شود».
شده است نيز در واقع نظارت بر نحوه توليد و تكثير بذر و
نهال را كاهش ميدهد .بنابراين پيشنهاد اصالح اين بند
بهجاي حذف آن داده ميشود.

تبصره ـ عبارت «شوراي انتظامي ثبت بر اين اساس ،بررسي به تخلفات و شكايات از تعيين و اعمال مجازات در برابر تخلف و جرم ،در صالحيت رد تبصره پيشنهادي طرح
ارقام گياهي و كنترل و گواهي بذر و نهال قوه قضائيه شوراي پيشنهاد شده در طرح قوه قضائيه است (به عبارت ديگر قوه قضائيه تضمينكننده
اجراي جزايي تخلفات است) و اين شورا فقط ميتواند نظر
مرجع بررسي شكايات مرتبط با موضوع منتقل ميشود.
مشورتي و كارشناسي به قوه قضائيه دهد .عالوه بر اين ،با
قانون و احراز تخلف ميباشند .اين شورا
حذف تعيين مجازاتها (در تبصره بند «هـ» ماده ( ))7در
متشكل از دو نفر با معرفي وزير جهاد
صورت احراز تخلف ،مشخص نيست كه مرتكبين به چه
كشاورزي ،دو نفر از تشكلهاي تخصصي
مجازاتي محكوم خواهند شد.
بخش خصوصي با معرفي رئيس اتاق
بازرگاني ،صنايع ،معادن و كشاورزي اتاق
ايران و يك نفر حقوقدان آشنا به قضاوت
با معرفي رئيس قوه قضائيه ميباشد .دوره
تصدي شوراي فوق چهار سال بوده و
انتخاب مجدد آنها براي يك دوره ديگر
بالمانع است .مكان تشكيل جلسه شوراي
فوق در مؤسسه بوده و رئيس شورا توسط
وزير جهاد كشاورزي از بين پنج نفر عضو
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تبيين ماده پيشنهادي

بررسي

نتيجهگيري

تعيين و معرفي ميشود .شورا در صورت
لزوم موارد مطروحه را به مراجع قضايي
ارجاع خواهد نمود» جايگزين تمام عبارت
تبصره شود.
ماده ( )11ـ عبارت «پس از كسب مجوز بر اساس اين پيشنهاد ،ورود انواع بذر و نهال با توجه به ماده ( )1قانون «تمركز وظايف و اختيارات مربوط رد پيشنهاد اصالحي طرح
وزارت جهاد كشاورزي» در سطرهاي اول در سطح تجاري ،ديگر به مجوز وزارت جهاد به بخش كشاورزي در وزارت جهاد كشاورزي ،مصوب
كشاورزي نياز ندارد و با رعايت مقررات  ،»1391سياستگذاري ،برنامهريزي ،نظارت و انجام اقدامات
و دوم حذف شود.
قرنطينهاي كشور و استانداردهاي بذر و نهال الزم در حوزههاي مختلف مانند :صادرات ،واردات و تنظيم
با ارائه گواهي معتبر بينالمللي صورت بازار داخلي (بند «الف» ماده ( ))1از وزارت صمت جدا شده و
به وزارت جهاد كشاورزي واگذار ميشود.
ميپذيرد.
عالوه بر اين مطابق ماده ( )16قانون افزايش بهرهوري
كشاورزي و منابع طبيعي مصوب  ،1389اخذ مجوز واردات
كاالها و محصوالت كشاورزي از وزارت جهاد كشاورزي الزامي
است .بنابراين پيشنهاد حذف اين عبارت از متن قانون ثبت
ارقام ،در الزماالجرا بودن دريافت مجوز واردات از وزارت جهاد
كشاورزي مطابق با قوانين ذكر شده در باال تغييري ايجاد
نميكند و بياثر است.
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عبارت «با ارائه گواهي معتبر اتحاديه بر اساس اين پيشنهاد ،ارائه گواهي  ISTAيا استانداردهاي بذر و نهال كشور عمدتاً بر اساس استانداردهاي پيشنهاد ميشود بند مذكور به شكل زير تصحيح
بينالمللي تجزيه بذر ( )ISTAو يا گواهيهاي معتبر بينالمللي ديگر براي وارد بينالمللي تدوين شدهاند .بر اين اساس ارائه گواهي  ISTAو شود:
مؤسسات همتراز بينالمللي» پس از كلمه كردن بذر قابل قبول است.
مشابه آن ،هرچند تفاوت آنچناني با استانداردهاي ملي نخواهد از تاريخ تصويب اين قانون ورود انواع بذر و نهال در
«نهال» در سطر دوم افزوده شود.
داشت ،اما ميتواند زمان بررسيها براي كسب مجوز ورود را سطح تجاري پس از كسب مجوز وزارت جهاد
كاهش دهد.
كشاورزي با رعايت مقررات قرنطينه كشور و
با اين حال ،پيرو آنچه در بند « » ماده ( )4در رابطه با استانداردهاي ملي يا ارائه گواهيهاي معتبر
استانداردهاي ملي گفته شد ،بهتر است برخي ارقام داراي بينالمللي بذر و نهال صورت خواهد گرفت.
سطح استاندارد ملي مطابق با شرايط كشور باشند و براي اين تبصره ـ اخذ استانداردهاي ملي در خصوص ارقام
موارد مجوز ورود بايد حتماً منوط به استانداردهاي ملي باشد خاص موضوع بند « » ماده ( )4الزامي است.
و گواهي  ISTAبه تنهايي كفايت نميكند.
تبصره ـ كلمه «خصوصي» جايگزين براي پُررنگتر نمودن نقش حضور بخش بر اساس قوانين و مقررات ،دو دسته نهاد غيردولتي در قالب رد پيشنهاد اصالحي طرح
خصوصي در قانون ،پيشنهاد شده است سازمان غيردولتي مشغول به فعاليت هستند .يكي از آنها با
كلمه «غيردولتي» در سطر دوم شود.
بهجاي عبارت غيردولتي از عبارت خصوصي عنوان «سازمان غيردولتي» شناخته شده است كه مشمول
آييننامه اجرايي تأسيس و فعاليت سازمانهاي غيردولتي
استفاده شود.
مصوب  1384/3/29ميباشد و ديگري با عنوان «نهادها و
مؤسسات عمومي غيردولتي» شناخته شده و مشمول تعاريف
ماده ( )5قانون محاسبات عمومي و ماده واحدههاي آن و
همچنين مشمول تعريف ماده ( )3قانون مديريت خدمات
كشوري است.
بر اساس بند «الف» از ماده ( )1آييننامه فوق ،سازمان
غيردولتي به تشكلهايي اطالق ميشود كه توسط گروهي از
اشخاص حقيقي يا حقوقي غيرحكومتي به صورت داوطلبانه با
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رعايت مقررات مربوط ،تأسيس شده و داراي اهداف
غيرانتفاعي و غيرسياسي است.
سازمانهاي غيردولتي به دو دسته جزئيتر :سازمانهاي
خصوصي غيردولتي و سازمانهاي عمومي غيردولتي تقسيم
ميشوند .سازمانهاي خصوصي غيردولتي خود شامل
شركتهاي هفتگانه قانون تجارت ،شركتهاي مدني مشمول
قانون مدني ،سازمانهاي غيردولتي موضوع آييننامه اجرايي
تأسيس و فعاليت سازمانهاي غيردولتي و بخش تعاون كه
خود مشتمل بر انواع شركتهاي تعاوني اعم از تعاوني
متعارف ،تعاوني سهام عام و تعاوني فراگير ملي است،
ميباشند و سازمانهاي عمومي غيردولتي ،ذيل قانون مديريت
خدمات كشوري بوده و فهرست آنها نيز مشخص است.
بنابراين عبارت «غيردولتي» در قانون ثبت ارقام ،عبارتي كلي
با مفهوم گسترده است و بخش خصوصي را نيز شامل ميشود
و جايگزيني آن با عبارت «خصوصي» باعث محدود شدن
گستره آن ميشود.

نتيجهگيري
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جمعبندي و نتيجهگيري
در بررسي طرح « اصالح موادي از قانون ثبت ارقام گياهي و كنترل و گواهي بذر و نهال» ،توجه به
ميزان همگرايي آن با ساير قوانين اين حوزه در زمينه منابع ژنتيكي ،تصميم نهايي مجلس شوراي
اسالمي در خصوص الحاق به كنوانسيون بينالمللي حفاظت از ارقام جديد گياهي ( ،)UPOVاجراي
مؤثر قانون و نظارت بر آن و دامنه تعهدات و وظايف ايجاد شده براي مؤسسه تحقيقات ثبت و گواهي
بذر و نهال ضروري است .بر اين مبنا ميتوان دو رويكرد را در رد يا تصويب كليات اين طرح در نظر
گرفت:
ـ رويكرد اول
در صورت احتمال موافقت كميسيون كشاورزي و مجلس شوراي اسالمي با الحاق به كنوانسيون
 UPOVدر آينده ،الزم است در راستاي تطابق قانون كنوني با كنوانسيون مذكور و با لحاظ منافع ملي
طرح يا اليحه اي تدوين و مورد تصويب قرار گيرد و يا اينكه مواد طرح كنوني با هدف مذكور كالً مورد
بازنگري و بازنويسي قرار گيرد.
ـ رويكرد دوم
در صورت تصميم قطعي مبني بر عدم الحاق به كنوانسيون  ،UPOVكليات طرح بنا به داليل زير رد
شود .در عين حال ،رفع دغدغههاي توليدكنندگان و بخش خصوصي در قالب دستورالعملهاي وزارت
جهاد كشاورزي كه عطف به اين قانون ميشود و نيز آييننامه قانون حفاظت و بهرهبرداري از منابع ژنتيكي
كه مرتبط با بحث توليد و بهرهبرداري تجاري است ،حتماً مورد توجه نمايندگان محترم قرار گيرد.
داليل رد كليات
ـ برخي اصالحات پيشنهادي اين طرح ،در تعارض با قانون حفاظت و بهرهبرداري از منابع ژنتيكي است.
ـ برخي اصالحات ،به دليل ايرادات موجود در نحوه اجراي قانون است و تصحيح مواد الزاماً ممكن است
تغييري در شرايط ايجاد نكند.
ـ برخي پيشنهادها قابل مطرح شدن در آييننامه قانون حفاظت و بهرهبرداري از ذخاير ژنتيكي هستند
و بنابراين ميتوان در وقت و هزينه بررسيها صرفهجويي كرد و به طور كلي ،در مجموع ،اكثر
پيشنهادهاي اصالحي ،بنا بر ادله ،قابل رد شدن هستند.
ـ دامنه وظايف مؤسسه تحقيقات ثبت و گواهي بذر و نهال بر اساس مواد اصالحي پيشنهادي در طرح
مذكور بسيار گسترده ميشود (نظارت و كنترل توليد ،توزيع و مصرف) و بهنظر ميرسد خار از توان و
زيرساختهاي موجود در اين مؤسسه باشد .مهمتر اينكه ،پيشنهاد مطرح شده در طرح ،با مفاد ماده
( )3قانون حفاظت و بهرهبرداري از منابع ژنتيكي مغايرت دارد.
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