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ההיסטוריהשחרמאז,להנאתואולתועלתו,האדםשללצדוחיוחייםבעלי
הדוקקשרקשורהשמסביבוהחימערכתושלהאדםשלהסימביוזה.האנושית

פשוטהבסימביוזהחדהתפניתחלהשניםמאותלפניכבר.האנושיתלהתפתחות
בהתאםהכלאהשלמסורתיותשיטותבאמצעות-השכילהאדםכאשר,זו

בעלישלחדשיםזניםלגדל-וטיפוחרבייה,1המנדליאניתהגנטיקהלעקרונות
וסוסים,פרותאצליותרגבוההחלבתנובתכגוןמשופרותתכונותבעליחיים

,האדםשללצרכיוהחייםבעליהתאמתשלבהקשר,זאתעם.יותרחזקיםושוורים

ועם,הגנטיתוההנדסההחדשההגנטיקהפיתוחעםהתרחשההאמיתיתהמהפכה

Watson)(ווטסון,חוקריםשניגילו1953בשנת.הביוטכנולוגיהבתעשייתיישומן

דרךפרצוובכך,לנאם-המולקולתשלהכפולהסלילמבנהאת,)Crick(וקריק
מןתאשלהגנטיהמבנהאתלשנותהאדםהיהיכולעתה.מדע2שלחדשלעולם

להתפתחותהמדעיתהתשתיתזוהי.פגוםגןגריעתאוזרגןהוספתידיעלהחי
העושיםוהתהליכיםהשיטותככללמוגדרתביוטכנולוגיה.החדשההביוטכנולוגיה

בתחוםמוצריםייצורלשם,אורגניזםשלכחלקאוחייםבאורגניזמיםשימוש
מדעיבמחקרענקהשקעותעלמושתתתוהיא,3והתעשייההרפואה,החקלאות

וזוליעילולייצורחדשותתרופותשללפיתוחןתרומתה.אלו4בתחומיםעדכני
מיליון325מעל.לוויתורניתנתבלתיולמעשהעצומההיאקיימותתרופותשליותר
אושרואשרביוטכנולוגייםוחיסוניםתרופות155-בכיוםנעזריםבעולםאדםבני
השניםבששאושרואלוומחיסוניםמתרופות%70-כ.האמריקניFDA-הידיעל

.5נוספיםרפואהמוצרי370-כמצוייםהקלינייםהניסוייםובצנרת,האחרונות
מיליארד206-בכמסתכםהברית-בארצותהביוטכנולוגיהחברותשלהשוקשווי
.עובדים000,1916-כהמעסיקותביוטכנולוגיהחברות457,1מייצגוהוא,דולר
עתקבסכוםמחקריםהברית-בארצותהביוטכנולוגיהתעשייתמימנה2001בשנת

והנזירהבוטניקאישלשמועלקרויה"המנדליאניתהגנטיקה"או"הקלאסיתהגנטיקה"1
'יראו.הבסיסייםוהתורשההגנטיקהחוקיאתשגילה(188!-1822)מנדלגרגוריהאוסטרי
.!3-7(ן"חש)גנטיקהעתידיה

2Stlucture for4-Watson ~kMoltcu]aI Structure of Nucleic Acids.1].סRH.C . Crick

737(1953)Nature171"~Deoxynbose Nucleic Acid

3Congress of the United States, Office Of Technology Assessment (OTA) "Impacts

.u.s,.].0Of Applied Genetics

:

MicrD-Organisms, Plants and Animals" (Washington

"
bin/byteservpr-0608א0ת.1ע0ש

Government,1981)ק!ע11://ו,ע,עי.5שש.ק" Printing office

:43שש8115/8115/1981/0.יתק](visited1851ת2005.9.30)
4Europe and " theח/G .V. Overwalle The Legal Prvtection ofBiotechnological Invention

13(1997,Leuven(.4.5,].
2004-2003Hope,א:ראו5 Editors ' and Reporters ' Guide0זNew Link4Biotechnology

(2005.9.3%0visited)185)ht

~

://www.bio .org/er/BiotechGuide .pdn[3.ק.
6Ibid, ibid.
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והןיכולותיהשהןענקבתעשייתמדובר,כןכיהנה.דולר7מיליארד7.15-כשל
.מרשימיםהשפעתה
מניפולציההמאפשרתהגנטיתההנדסהמצויההביוטכנולוגיהתעשייתבלב
לייצריכוליםאינםטבעישבאופןבתאיםחדשיםחלבוניםיצירתלצורךגנטית

ההנדסה.הייםולבעלי9לצמחים,לתאיםמשופרותיכולותהקנייתרלצורך8חלבונים

מהמקבילה,רצויהשינוירמתלפי,השוניםחייםיצוריםיצירתמאפשרתהגנטית
ממקוריותראואחדגןשליציבשילובידיעלנוצרטרנסגניחייםבעל.הטבעית

,אנושימקור,אחרחייםבעללהיותיכולהזרהמקור.שלוהגנטיהמערךלתוךזר
חייםבעלהנההסופיתהתוצאה.מיקרואורגניזםכגון,ירודחייםבעלאוצמחים

בעלתבפרהלבודרדי,כך.זרגנטיבמאגרשמקורןחדשותתכונותבעלטרנסגני
יהאשניתןכדיהייחודיתהחלבלתנובתהאחראיהגןאת,דופןיוצאתחלבתנובת

אותהבעלותפרותלהולדתולהביאאחרותפרותשלמופרותלביציותלהחדירו
אנושיאינסוליןייצורעלהאחראיאנושיגןהחדרת,בדומה.מוגברתחלבתנובת
ייצורואפשרהבקטריהאותהידיעלאינסוליןליצירתהביאהבקטריהשללתא

.'ההורמון0שלוזולתעשייתי,המוני
עלפטנטיםבודדיםבמקריםהוכרוהביוטכנולוגיההופעתלפניעוד

לואיהנודעהצרפתילמדעןהוענק,1873בשנת.החימןמיקרואורגניזמים

שמרים"שלו2מספרבתביעהשכלל072,141מספראמריקניפטנט,פסטר
טרנסגנייםחייםבעלישלקיומם,זאתעם.11"אורגנייםמחלותממחולליחופשיים

שכן,לחלוטיןשונהנושאהוא,האדםשלמכוונתהתערבותתוצאת,מפותחים

בעלילצורותתאיים-חדיצוריםביןעקרוניהבדלרואיםאנוולוגיתאינטואיטיבית
.מפותחותחיים

הקלאסייםהעקרונותאתהעמידוהחימןוחומרטכנולוגיההמשלביםהמוצרים
,אחדלעידןהמתאימותנורמותהחלתשלהבעיהבפניהפטנטיםדינישל

,Ibid.שנהבאותהופיתוחמחקרעלהאמריקניתהלאומיתההוצאהמבלל%10-כ7 ibid.
:oflתןYeast":לדוגמהראו8

Complex

Human

I

Glycoproteins06806011108אאאע."[(ת.S .R
1246-1244,1244(2003)Science301.אנושיגןהוחדרשבהדרךפריצתמתאךהמאמך
.ענקבכמויותאנושייםחלבוניםייצורויופשרשמריםתאישלגרעיןלתוך

גוףיכולשבאמצעותהמולקולה)קרוטן-בטאשלגבוהאחוזכעלאורזפיתיה:לדוגמה9
זהפיתוח.קרוטן-בטאהאורזבגרגיריאין,כללבדרך.בגרגירים(14ויטמיןלייצרהאדם
מחסורעקבנחשלותבארצותשגהמדיהמתיםילדיםמיליון5.2-כשלבהצלתםלסייעעשוי

(Carotene:ראו.14בוויטמין Biosynthetic-ק))/Engineering the P~vitamin".0ץאע.%

305-303,303(2000)Science287"Carotenoid-Free) Rice Endosperm(1810Pathway.
גידולששיטותהעובדהמלבד.20-25(בכרך,ט"תשנ)הביוטכנולוגיהעקרונותפרימן'ע10

העברהמאפשרותאינןהן,מיניתביןלהכלאהמוגבלות(הכלאותידילעלמסורתיותוטיפוח
,רצויהתכונהלהעבירהיאשמטרתןהכלאותרבותפעמים.גנטיותתכונותשלמדויקת

העברהלהפיקמסוגלתגנטיתהנדסה.מזיקיםואףרצוייםלאגניםשלבהעברתםמסתיימות
.המארחהחייםלבעלהרצוייםהתכונהושלהגןשלמדויקת

1102.2.para(1995,Cooper Biotechnology and the Law (Deerfield].1.

159ה"תשסן'יהמשפט



קוגמןמאיר

תוךאל.הביוטכנולוגיהעידן,חדשעידןשלאמצאותעל,התעשייתיהעידן
שלודילמותקושיותלפתעהוטלוהפטנטיםדינישלהמסורתייםהעקרונות

בסכסוכיםעסקועתהשעד,הפטנטיםמשרדי.הסביבהואיכותכלכלה,דת,מוסר
בכשירותהאואחתבאמצאהאדםשלבבעלותוספקותהוטלושבהםפרטיים
ומאבקיםמחלוקותשלבמרכזןעצמםמצאו,אחרתאמצאהשללפטנטהטכנית
להתמודדאמיתייםכליםוללא,בהםמורגליםאינםשהםאידאולוגיים-ציבוריים

הפעילו,אידאולוגיותקבוצותשלהציבוריתההתנגדותמול.זהחדשמצבעם
לאמצאותהאפשרככלרחבההגנהלהעניקבדרישהרבלחץתעשייתייםגורמים

עלות.גדוליםכלכלייםסיכוניםרצוףזובתעשייההפיתוחתהליך.ביוטכנולוגיות
,זהפיתוח.!דולר2מיליון800-בכמוערכתחדשהביוטכנולוגיתתרופהפיתוח
וטכנאיגנטיקאים,אימונולוגיםשלמשולבמאמץמחייב,שניםכעשרהאורך
משפטיתהגנהללאכיברור.13נמוכיםהצלחהבאחוזיומאופייןמיומניםמעבדה

אתינצלומתחריםכיהסיכון,רווחיםמפיקמוצרלכדיהבשילואשראמצאותעל
ובמחקרבפיתוחיםעתקסכומילהשקיעבתמריץקשותיפגעתשלוםללאהאמצאה

הגנהלהעניקבנכונותןנבדלותואירופההברית-ארצות,להלןשנראהכפי.זהמסוג
ביטויומצאזהבסיסיגישותהבדלואכן.החימןביוטכנולוגיותלאמצאותקניינית

משרדנתונילפי.הביוטכנולוגיהבתחומילפטנטוהבקשותהפטנטיםבמספרי
בתחוםביוטכנולוגייםלפטנטיםבקשות987,6הוגשו2002-ב,האירופיהפטנטים

מהבקשות%36-כשלמקורן.(2000שנתלעומת%30-כשלעלייה)החייםמדעי
יפנייםביחידיםאובחברותהוא%16-כושל,אמריקנייםביחידיםאובחברותהוא

העניק2002בשנת.התחוםבאותופטנטים385,1הוענקושנהבאותה.ואחרים
כוללמספרמתוך.הביוטכנולוגיהבתחוםפטנטים741,8האמריקניהפטנטיםמשרד

%6-וכאירופיםלמבקשים%19-כ,אמריקנייםוליחידיםלחברותהוענקו%63-כזה

העדפהעלמצביעיםזובתעשייהההשקעותהיקףעלבנתונים.יפנים4ןלמבקשים
מיליארד4.3סיכוןהוןקרנותהשקיעו2001בשנת.האמריקניהשוקשלניכרת

12~Innovation: New Estimates Of DNg Development

~

costsl01

~

. "The Ptice)0DiMasi.4.[

185-151,151(2003)of

Health

Economics1122.היאזוהערכהשלגובההלמרות

אתכיוםמעריכהco1Bain.הייעוץחברת,למשל,כך.אחרותלהערכותביחס"שמרנית"
Landers1:ראו.דולרמיליארד7.1-כשלהעצוםבסכוםלשוקחדשהתרופההשקתעלות

Billion" Wall Street Joansal$7.1about0)New Drug IncreaseןOf Developing)05]"

(2003,8December(.
נתקלתרופהשלפיתוחה.(99.6.16)גלובס"סק-הביושלהזהבתורמגיעהנה"רות-רובינס'ס13

.הבריאותרשויותאישורקבלתכןואחרי,יעילהמולקולהפיתוח:עיקרייםמכשוליםבשני
רוב,החומרוהפקתהמחקר,המעבדהבשלביעצומהואנושיתכלכליתהשקעהלאחרגם

המוגשותתרופות100-כמתוך,בממוצע.FDA-הידיעלתידחהשהתרופההםהסיכויים
.ולשיווקלשימושמאושרות20-כלאישור

Technology:ראו14 Profile Report: Patent Examining Technology Center - Groups

(2003,Patent and trademark Office.5.[1)2002-1977Biotechnology,1660-1630.
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האירופי5בשוקבלבדדולרמיליון745שלהשקעהלעומת,הברית-בארצותדולר
,.

השקפההאמריקניתהמשפטמערכתאימצה80-המשנותעוד,להלןשאסקורכפי
המסורתיתהאירופיתהגישהואילו,6ן"לפטנטכשירהשמשתחתדברכל"שלפיה
.לפטנטככשירים,מפותחיםחייםבבעלישכןכללא,חייםביצוריםלהכירהיססה
שלביותרהרבהנתחבעלותהןובריטניהגרמניה,האירופיהשוקמדינותמבין

בגישהמצטיינותהמדינותששתיהעובדהלאורמפליאאינוזהנתון.השקעות
חברותלשארבהשוואהביוטכנולוגיותאמצאותכלפייחסיתליברליתמשפטית
כניסתלהקלהאירופיהמחוקקעלשהופעלהגדולהלחץגםמכאן.האירופיהאיחוד

אתמצאזהלחץ.ביוטכנולוגיותאמצאותעלההגנההרחבתבאמצעות,משקיעים
אמצאותעלמשפטיתהגנהבדברהחדשההאירופיתהדירקטיבהחקיקתעםביטויו

.ביוטכנולוגיות17
הביוטכנולוגיהבמוקדיהמשפטיהמצבאתולנתחלתאראנסהזהבמאמר
עלפטנטיםלהענקתהמשפטיהרקעאתגםכמו,ובישראלבעולםהמרכזיים

חייםבעליעלפטנטיםשלזהבנושאהוויכוחומוקדהיות.18טרנסגנייםחייםבעלי
,אלוחייםבעלישללפטנטכשירותשלהמשפטיתלשאלהמצטמצםאינוטרנסגניים

אנסה,ומוסרייםאתייםמשיקוליםכאמורפטנטלהענקתעזההתנגדותכללאלא
מערכתבמסגרתולפיו,מוסרי-האתיהוויכוחשלזהבענייןעקרוניטיעוןלהציג

שלחיצונייםלנימוקיםמקוםכללאין,לפטנטכשירותשלבהקשר,הפטנטים
בעלישלקיומםבעצםשישהסיכוניםאת.וכדומהסביבהאיכות,אתיקה,מוסר
חיצונייםכלליםמערכתבאמצעותלנטרלישבהםהשימושבשלאואלוחיים

,הברית-ארצות,להלןשייסקרוהמשפטמערכותשלושגישות.הפטנטיםלדיני
הכשירותבעייתכלפישונהעמדהאחתכלומייצגותמזוזושונות,וקנדהאירופה

תמונהלהביאמיועדמהגישותאחתכלפירוט.טרנסגנייםחייםבעלישללפטנטים
.השוניםפניהועלמורכבותהעלהבעיהשלשלמה

Selected(2003/11/26):ראו15 Countries"1Overview Of Biotechnology Statistics4ת

19(2003)DSTWOC,הידיעלשהךפק-Organization for Economic Cooperation) OECD

De~elopment4"8).אן"ק://פ0זשו.5ע0שש5,2003600/0001ת,/436561300508605:ואך
]PDF

.

"12564050049198975241007966886020/1$י[ש)00154671ז.
1012569180054004

lastת2005.9.30) visited(.
16309,303(1980).u .s447,Thahabarty(1Djmond(עניין:להלןOhakrabartyאו

Chakrabarty case(.
17the01998תJuly601the European Parliafaent and of

;

the Council,0],8/44/98Directive

13(998[)213,1,.,]Legal potection of

Biotechnological

Inventions(הדירקטיבה":להלן
.)"44/98Directive/[ן"או"האירופית

שלהנוספתהעקרוניתבשאלהגםעוסקבביוטכנולוגיההפטנטיםנושאכילהעירמבקשאני18
משפטיותבעיותגלומותבושגםזהנושא.אנושייםDNAוחלקיגניםעלפטנטיםהענקת

.זהמאמרמגבולותחורג-מעטותלאומוסריות
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טרנסגנייםחייםבבעליויישומםמסורתייםעקרונות-לפטנטכשירותכללי.ב

הפטנטיםושיטתהרוחניהקנייןשבבסיסהאינטרסים.1
קנייןזכויותהקובעחוקכלובבסיסהרוחניהקנייןלנושאהדיןהתייחסותביסוד
חופשאינטרסהואהאחדהאינטרס.19נוגדיםאינטרסיםשני,למעשה,מצויים,רוחני

התרבותלקידוםרעיונותשלחופשישוקבקיוםהצורךועמו,והתחרותהעיסוק
רוחורותקבכלבחופשיותלהשתמשרשאייהיהשהציבורהואהאינטרס.והכלכלה

,אנושיתהתפתחותשלנוסףנדבךלרקוםבסיסןועל,ויצירותיואמצאותיו,האדםשל
על,ולהמציאליצורבכוחממציאיםלעודדהרצוןהואהאחרהאינטרס.20הלאהוכך
.נוסףורווחההשקעההחזריאפשראשרהאמצאהעלמונופולבצורתתגמולםדרך

להתפתחותביותרהטובהתמריץכיהמקובלתההנחהמתקיימתאיןזהבהקשר
בתחוםאינהרנטישוקכשלשלקיומובשלוזאתחופשישוקקיוםהואולהשקעה

."("חופשיתרכיבה"לכנותשנהוגבמההמתבטא,הרוחניהקניין ("Free Riding

יתאפיין,לממציאמונופוליןהמעניקהרגולטיביתהתערבותללא,חופשישוק
לאחרכיידעפוטנציאליממציא.ולמשקיעיםליזמים,לממציאיםשליליבתמריץ
Free~-הקבוצתאליותצטרף,האמצאהפיתוחשלהגבוהותבעלויותשיישא

Riders,ללאשימושבהיעשואשראמצאתושלפוטנציאלייםצרכניםרקלאשבה
להציעיוכלופיתוחהוצאותהיעדרבשלאשרמתחרים-יצרניםגםאלא,תשלום
כמוצרהאמצאהשלאפיונהבשל.21בהרבהממנונמוךבמחיראמצאתואתלשוק

ומכאן,בכללותהלחברהנסבלבלתינזקלעילשתוארהשוקכשליגרוםציבורי
.וממציאיםמשקיעיםלתמרץהציבוראינטרסשזהו

והיקפההזכותקיוםעצםאך,פלונילאדםמוגנתזכותיוצרהפטנט,אמת
לשיטתההצדקהעיקר.הציבוריתהאינטרסאתשירותהלמידתבהתאמהנקבעים

אין.בכללותהלחברההנוגעיםורווחתועלתשלציבורייםבשיקוליםהואהפטנטים
באיזוןמדובר.הציבוראינטרסאתמשרתשהואמשוםאלאלבעליומוענקהפטנט

.23אחתציבוריתתכליתלהבטיחהבאשוניםציבורייםשיקוליםבין
פיהשעל,הציבורוביןהממציאביןהתקשרותהואהפטנט,זההסברלפי
שישבאמצאההציבורלהעשרתבתמורההמונופוליןשלהגמוללממציאמוענק
לתמורהדרישהמצדיקההמוגבלהמונופולוהענקתהפטנטיםשיטת.תועלתעמה

,289(4)נב,מ"בעצריכהומוצריאביזריםפורום'נוהפצהיצוריבואר.י.ש.א94/5768א"רע19
93/1512Theא"ת.339-340 Wellcome Foundation Limitedפרמצבטיותתעשיותטבע'נ
.197(2)1994מחוזיתקרין,(פורסםטרם)מ"בע

.355(ג"תשנ)כלליחלק-קנייןדיניויסמן'י20
.143,145(ט"תשנ)יטמשפטים"המצאותעלבהגנהכלכלייםשיקולים"זמיר-לוינסון'ד21
94/881Lilly(א"ת)א"ת22

:

and Company(פורסםלא)מ"בעפרמצבטיותתעשיותטבע'נ5ן,
.(11אLillyעניין:להלן)הדיןלפסק1-3פסקאות,1586(3)1998מחוזיתקדין

Comish:ראוהפטנטיםלמערכתוהצידוקיםההנמקותשלמקיפהלסקירה23 Intellectual.1.
י~ 116-108(1996..rd ed3,05400])Property.
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אינטרסיםשניאיזוןשלהתוצאה.24האמצאהפרטישלמלאגילויבדמותמהממציא
זכותמקבלהרוחניהקנייןשבעלהיא,הפטנטיםבדינימשתקפתשהיאכפי,אלו

.25הציבורלקנייןהרוחניהקנייןהופךשלאחריה,בזמןומוגבלתעבירה,מונופולין
גורמיםשניקיימים,רפואייםמוצריםפיתוחובתחוםהביוטכנולוגיהבתחום
מתאפייןוהפיתוחהמחקר,ראשית.הדעתאתעליהםלתתשישנוספיםחשובים
שלוהמימוןהקיוםהמשךאתלהבטיחכדי.הצלחותובמיעוטכישלונותבריבוי
,עצמהשלההפיתוחעלויותאתרקלאלממןמצליחהאמצאהאמורה,המחקר

בתחומי,שנית.לעתידאמצאותושלכישלונותשלהפיתוחעלויותאתגםאלא
בעלזוכה,האמצאהשלהארוכההפיתוחתקופתבשל,והביוטכנולוגיההרפואה
השילוב.בחוקהקבועההפטנטמתקופתחלקלגבירקאפקטיבילמונופוליןהפטנט

הליךעם(מתחריםידיעלפטנטרישוםלמנועמנתעל)מוקדםפטנטרישוםשל

לקיצורמוביל,(השונותהבריאותרשויותבדרישותלעמודהצורךבשל)ארוךרישוי
.הפטנט26לושמעניקהמונופולמרווחיהממציאנהנהשבההתקופהשלפקסו-דה

הפטנט.2
בפטנטהבעלות.בזמןומוגבלתעבירהקנייניתזכותלבעליומעניקפטנט,כאמור
שבההשיפוטסמכותבתחומיבפטנטהגלומהבאמצאהמונופוליסטיתזכותמקנה
לבעלמעניקהשהיאהשליליתבזכותהואבפטנטהבעלותשלעיקרה.הפטנטניתן

אינוהפטנט.27הסכמתוללאבפטנטשימושלעשותאחראדםמכללמנועהפטנט

מכשיראינוהפטנטשלקיומושעצםזהבמובן,כלשהיחיוביתזכותלבעליומעניק
פעולותאם,להפיצהאוליישמה,לייצרההיתרמעניקאובאמצאההשימושאת
.28לדיןמנוגדותאלו

טרנסגנייםחייםבעליעלויישומםלפטנטלכשירותמבחנים.3
פטנט.הפטנטלהגנתראויהאמצאהכללאכינגזרלעילשפורטוהעקרונותמן

בהןישואשר(מועילות)טכנולוגייישוםבעלות,חדשותשהןלאמצאותרקיוענק
לאאם,לחדשהנחשבתאמצאה.29הקייםהאנושיהידעלעומתהמצאריתהתקדמות
.לפטנט30הבקשהתאריךלפני,להמחוצהוביןבישראלבין,בפומבינתפרסמה

לפניהציבורנחלת,הפטנטנושא,האמצאההייתהשאםבכךזודרישהשלטעמה

הציבורלנחלתמגיע,האקדמיזהגם,המידעהיהלאהמונופולמתןללאכילהניחסביר24
Freeתופעתעללהתגברמנסיםהיומחקרומכוניאוניברסיטאות,וממציאים ffidingOn

.מסחריכסודההמצאותפרטישמירתבאמצעות
u.1545;("הפטנטיםחוק":להלן)1967-ז"תשכ,הפטנטיםלחוק78-ו49,52'ס25 . s .c35

(1982)2615,(2002).
LWy1עניין26

~

.1587'בע,22הערהלעיל,1
.הפטנטיםלחוק49'ס27
.(ב)49'בס,שם28
.3'בס,שם29
.4'בס,שם30
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,מונופוליןזכותלקנייתהנדרשתהתמורהמתקיימתלאמבקשהבידי,הבקשהתאריך

יוכרולאבטבעהקיימיםאובייקטיםשלתגליות,לכן.לציבוראמצאתוגילויהיא
.31כפטנטים

,הכשירותכללימביןוהעמומההסבוכההיאהמצאתית32להתקדמותהדרישה
הפטנטיםלחוק5סעיף.ייחודיטכנולוגיהישגתכלולשהאמצאהדורשתהיאשכן

לבעלמאליוהמובןכענייןנראיתשאינההתקדמות"כהמצאתיתהתקדמותמגדיר
שתהאמנתעל,ואתעם.33"נתפרסמושכברהידיעותסמךעלממוצעמקצוע

אםהשאלה.34גדולהלהיותצריכהאינההנדרשתההתקדמות,מאליהמובנתבלתי
הכוללהמקצועילידעהשוואהתוךתיבחן,לאואםהמצאתיתהתקדמותהייתה
שאלת.כוללת35לתמונהיחדיוקודמיםפרסומיםצירוףתוך,הרלוונטיבתחום
אינםהפטנטיםשלרובםרובשכן,פשוטהאינההמצאתיתהתקדמותשלקיומה
.נוספתהתפתחותקומתבנייתאלא,הקייםהטכנולוגילידעמעברדרךפריצתבגדר
בשיפוטרבהבמידההתלוימופשטבקריטריוןמדוברכייבחיןודאיהדבריםקורא

שלקיומהלקביעתעזרמבחניובעולםבישראלהפסיקהפיתחהכךבשל.אישי
.המצאתית36התקדמות
להיותמאמצאההדרישההואהפטנטיםלחוק3בסעיףהמופיענוסףמרכיב
,"תועלתשליותרגדולהמידה"יום-היוםכבלשוןהכוונהאין.)Utility(מועילה

מטרהאותהאםגם,מושגתאכןהאמצאהשלהמוצהרתשהמטרהבכךדיאלא
.37קיימיםבאמצעיםשונותבדרכיםהושגהכבר

87/345Hughesא"ע31 Aircraft Companyעניין:להלן)45,102(4)מדר"פ,י"מ'נ
Hughes(.

Inventive"האנגליבמקורהוא"המצאתיתהתקדמות"המונחשלמקורו32 Step"המקביל
:ראו.השנייםביןהבדלייתכןקיצונייםבמקריםאםגם"Nonobviousness"האמריקנילמונח

,23Co~ish,אק.164 supra note.
tftudheענייז33

s

(2)נד"פ,מ"בעהעמס'נסניטובסקי92/4867א"ע;108'בע,31הערהלעיל

עניין:להלן)194(5)מהד"פ,בחרי'נמ"בעאמינותהגנהמערכותחסם87/47א"ע;509
,23Cornish,ושקק.163-162;(חסם swpra note.

77/314א"ע;1990(3)יד"פ,פירננדר-וזיברטאקטייבולגט'נמ"בעאורדונג55/75א"ע34

טזד"פ,מ"בע"בי-סי"'נגרינבלד61/528א"ע;205(1)לבד"פ,מנור'נמ"כעליפסקי
2490,2495.

.197'בע,33הערהלעיל,חסםעניין35
המרכזיהעזרמבחן;105(א"תשס)משווהומשפטפסיקה,דין-פטנטיםפרידמן'עראו36

נוסףמבחן;שם,שם.בתחומההידעלמאגרבאמצאהשישהתרומההיקףאתלבדוקמבקש
Long("המתמשךהחסר"מבחןהוא Felt Need(מציגההפטנטנשואהאמצאהאםהבוחן

מבחןהוא,הפטנטשלאחרלתקופההנוגעמבחן.רבומןבמשךנפתרהלאאשרלבעיהפתרון
;533,540(3)לטד"פ,פדלון'נבחרי82/433א"עראו.הפטנטשלהמסחריתההצלחה

בתחוםהמקצועאנשיקהילייתבקרבהאמצאהשעוררהבתגובהמתמקדנוסףעזרמבחן
,המקצועאנשיבפיכמהפכניתתוארהאובהפתעההתקבלהשהאמצאהמקום.הרלוונטי

;111'בע,31הערהלעיל,Hughesעניין:ראו.מאליהכמובנתלראותהקשה
"Graham (1966)18-17,1.u.s383..John Deere co

.64'בע,36הערהלעיל,פרידמן37
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תחוםבכלתהליךאומוצר"שהיאאמצאהבגיןורקאךלרישוםניתןפטנט

המונח,לכאורה.זובהגדרהמרחיבאינוהישראליהפטנטיםחוק."טכנולוגי

"מוצר"המונח.מוחשית38ביטויצורתכלוכוללולהבנהלהגדרהפשוט"מוצר"
Composition("תרכובת"או of Matter(החימןאמצאות,החייםמדעיבתחומי

האם.קללאמשפטיולמבוךומוסריתרגשיתלקלחתמכניסנו,הגנטיקהובתחום

?תרכובתהיאמופריתביציתהאם?מוצרלהיחשביכולחייצור

כפי.מוסריותההנהפטנטלהגנתאמצאהשלכשירותהעל,שונה,נוספתמגבלה
.מוסריותבלתילאמצאותביחסןנבדלותהשונותהמשפטשיטות,להלןשיפורט
התייחסותיששבהם,5ק39781הסכםוכןהאירופיותהמשפטשיטותלעומת

אולמוסרהמנוגדותאמצאותשללפטנטכשירותלשלולהמאפשרתמפורשת
.קיימת40לאכזוהחרגהובישראלבקנדה,הברית-שכארצותהרי,הציבורלתקנת

המקובלותדרישותיהפיעללפטנטטרנסגניותאמצאותשלכשירותן,לטעמי
ידיעללאאף,אמיתיבספקכללבדרךמוטלתאינה,הפטנטיםדינימערכתשל

התנגדותשלבהיעדרהלמצואניתןלכךברורהראיה.41אלולפטנטיםהמתנגדים
שלמקורם.ושמריםבקטריותכמונחותיםחייםיצוריםשללפטנטלכשירותאמיתית
לעמודועליהם,זהותבטכנולוגיותהואומפותחיםנחותיםטרנסגנייםחייםיצורים
להתנגדותהאמיתיותהעילות.ויעילותהמצאתיתהתקדמותשלהדרישותבאותן
.הפטנטיםדינילמערכתמחוץשיסודם,"מוסריים"הבנימוקיםאפואיימצאו
ידועההייתהלאאשרחדשהכאמצאהלהיחשביכולטרנסגניחייםבעלהאם
על-ככזההטרנסגניהחייםבעלכיברור?לכןקודםבתחוםלמומחיםאולאדם

לתנובתגניםבעלתפרה.בטבעידועהיהולאקייםאינו-שבוהייחודיהזרהגן
הורמוןלייצורגןבעלשמריםתאאוגנטיתממניפולציהשנוצרהמוגברתהלב

לפני,ידועיםשכןכללא,קיימיםהיולאשכללבמובןחדשיםהנם,אנושיגדילה
.הממציאשלהתערבותו
מקביליהםשלכשירותםאתשוללבטבעחייםבעלישלקיומםעצםכיהטיעון
הביוטכנולוגיהידיעלהנגרםהשינויעצמתבשלנכשל,לפטנטהטרנסגניים

להתחמקמשכילהאינהאולם,יותרמעטמפורטתהאמריקניתהחקיקה;62'בע,שם38
u.1015(1952):מהבעייתיות .s .c35.

Intellectualתו39 P~operty Rights , hcluding Trade,0Trade-Related Aspects08Agreement

)1ar~nex(2)2ל.art.81(1994).I.L.M33ounterfeit Goods3((או"טריפסהסכם":להלן

.("5ק1א7"
the:ראו40 United States of"1Koopman "The Patentability of Transgenic Animals.7

Fordham IntelL13"Proposal for Harmonization4:408טAmerica and the European

138,103(2002)1])144Prop. Media.בתישלבעברהתנגדותםאתסוקרהמחבך
:ראומנוגדתלגישה;הימוריםמכשירישללפטנטככשירותלהכרההכרית-בארצותהמשפט

Whistler.א7Autotronics"(,14ן.5.סן.מ2(1ח8.)1885(1988) co~p.
Harvard":בקנדההעליוןהמשפטביתשלדינופסקאתראוהפוכהלגישה41 (ollege

76scc2002,)Canada (Commissioner

~

ofPatent(להלן:Harvard College case(.דיוןראו
.זהלמאמר'הבפרקלהלןמורחב
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מבעליומהותיחדבידולהיוצרשינוי,קיימיםחייםבבעליהגנטיתוההנדסה
ספקללאהנהטרנסגניחייםבעלשעניינהאמצאה.המקורית42בצורתםהחיים

כמודליםמשמשיםהטרנסגנייםהחייםבעלי.הפטנטיםחוקבמובןיעילהגם
במשקחייםכבעליוכן,אחריםוחומריםתרופותהפקתלשםלניסוייםמוצלחים

טרנסגניחייםבעלשלביצירתו.43החקלאיתהתנובהשיפורלשםהחקלאיהחי
הקייםלידעמעבר,מכךיותרואף,מינימליתהמצאתיתהתקדמותלבטחישנה

השימושקרי,טרנסגנייםחייםבעליליצירתהבסיסיתהטכנולוגיה,אכן.בתחום
הקהילייהבנחלתומצויהידועה,רקומביננטיDNAובטכנולוגייתגנטיתבהנדסה
טרנסגניחייםבעליצירתשלומקרהמקרהבכליישומהאולם.הרלוונטיתהמדעית

אחוזתוךעצוםויישומימחשבתימאמץונדרש,בכךמהשלענייןאינהספציפי
.45כזההייםבעלשביצירתהרבהההמצאתיתההתקדמותומכאן,44גבוהכישלונות

לפטנטכשירהשמשתחתדברכל-הברית-ארצות.ג

of~-במצויההרלוונטיתהאמריקניתהחקיקה the United States Code3518046ן.
דומהבאופן,פטנטלכשירותהמוקדמיםהתנאיםאתקובעזהלחוק101סעיף
ובעלתחדשה,מועילהתהיהשהאמצאהקריובישראל47באירופההמפורטיםלאלו

האמריקניהחוק,האירופיתומהמדיניותמהמסורתחדבהבדל.המצאתיתהתקדמות
זניםאוהציבורולתקנתלמוסרהמנוגדותאמצאותלפטנטמכשירותמחריגאינו
.48חייםבעלישל

פסקהנההחיעלבפטנטיםהאמריקניהמשפטבנגיעתהמרכזיתהציוןנקודת

4201C .R Walter "Beyond The Harvard Mouse: Current Patent Practice and the Necessity

1037,1025(1998-1997)1.1Indiana73"Biotechnology Patent Law1ת.CIear

I

Guidelines

מעולםכלקוחהנראה,השונותהביוטכנולגיותמהאמצאותחלקאמנם.Ibid,8(ק.431038
כהאינהליישומיותהדרישהאולם,יישומיותהיעדרבשלהברית-בארצותנדחה,הדמיון
אמפיריתהוכחהולאליעילותהבטחההואשנדרשכללפטנטהבקשהבשלבשכן,חמורה
.729,743(4)מאר"פ,מ"בעאוניפארם'נמ"כעמאנופי84/665א"ע:ראו.האמצאהליעילות
בהוכחהצורךאין,לתרופותבאשר,שלפיהןדומהברוחהנחיותהתקבלוהברית-בארצות
Exailinationתuulity0ראו.אדםכבניקלינייםניסוייםשלכדרךאמפירית Guidelines70ע"

305-304,295(1995).Oopyright

J

1Pat. Tradensark50"Requirement.
,הטרנסגניהעכברשללפטנטכשירותששללהבקנדההעליוןהמשפטביתשלבפסיקתוגם44

שלוהגנטישהמערךחייםבעלביצירתשישההמצאתיתבהתקדמותכפרלאהמשפטבית
41Harvard,שpara.162:ראו.לגמריזרגןמבטאוהואשונה College case , supra note.

.קנדהלמעטהמערביתהמשפטשיטתבכלהגישהגםזוכאמור45
46(1952)1015u . s .c35.
489Thunder:ראוכלליבאופןהסעיףדרישותעל47 Cra

~

Boats, Inc. fות(א,Bonito Boats
.ע.141.5(1989)

מפורשתחיוביתהצהרהכוללאינוהאמריקניהחוק,האירופיתלדירקטיבהבניגוד,מנגד48
.מיקרואורגניזמיםשללאואףוצמחיםחייםבעלישללפטנטכשירותבדבר
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האמריקניהעליוןהמשפטביתהכירשבוChakrabarty49בענייןהמפורסםהדין
ניתןChakrabartyבעניין.גנטיתמהונדסיםמיקרואורגניזמיםשללפטנטבכשירות
שלהאינטרסיםהדגשתתוךהאמריקניהפטנטיםחוקלהוראתמאודרחבפירוש
בקיומןהכירהמשפטשביתהגם.החופשיוהשוקהכלכלהועידודחדשנות,תמרוץ

אתדחההוא,הביוטכנולוגיהובתעשייתהמחקריתבפעילותמוסריותסוגיותשל
שלכשירותהולשאלתעצמםהפטנטיםלדיניאלומוסריותסוגיותשלשייכותן
למשרד,אמריקנימיקרוביולוג,Chakrabartyהגיש1972בשנת.לפטנטאמצאה

לבקטריההנוגעותתביעות36שכללהפטנטלרישוםבקשה,האמריקניהפטנטים
.גולמי50נפטופירוקעיכולהמאפשריםפלסמידיםהמכילהPseudomonasמסוג

הבקשה.בטבעהללובתכונותיהקיימתואינה,גנטיתהנדסהפריהנההבקטריה

לבקטריהבאשרתביעותוהןכאלובקטריותלייצורלשיטהבאשרתביעותהןכללה
המשפטביתבפנילהידוןהבקטריהשלעניינההגיע51רביםגלגוליםלאחר.עצמה
,אמצאהאםהבסיסיתהשאלהעמדההמשפטביתבפני.הברית-ארצותשלהעליון
.חיביצורשמדוברמשוםרקלכךפסולה,לפטנטכשירההיאהבחינותשארשמכל
כשירותאתהעליוןהמשפטביתאישרארבעהנגדשופטיםחמישהשלדעותברוב

בדעת)Burger(ברנרהשופט.לפטנט,הטרנסגניהמיקרואורגניזם.צמצוםהבקטריה

,במכווןהאמריקניהמחוקקבחרהפטנטיםחוקיאתבחקיקתוכיהדגיש,הרוב
דברכל"עלתשתרעשהכשירותברורהבמגמהיריעהרחביובמונחיםבמושגים

עללפטנטבקשהביןלהבחיןיש.52"האדםידיעלנעשהואשרהשמשתחת
,לפטנטכשירהאינהוהיא,עתהושהתגלתהבעברידועההייתהשלאטבעיתתופעה
כוחשלתוצרושהנובטבעמתרחשאוקייםשאינומוצרעללפטנטבקשהלבין

אינה"חי"הואזהחדששמוצרהעובדה.53לפטנטכשירכןועל,האנושיהאמצאה
גדולסיכוןמציבהגנטיהמחקרשלפיובטיעוןבקצרהדןברגרהשופט.רלוונטית

ופגיעהבטבעהגנטיהגיווןאיבוד,וזיהומיםמחלותהפצתבדמותהאנושילמין
בהןאין,משקלכבדותטענותשאלוהגם,ברגרהשופטלדעת.אדםחיישלבערך

אלוטענותשלהשקילה.לפטנטחימיקרואורגניזםשלבכשירותולפגוםכדימאומה
ולאהמחוקקשלעניינו,דמוקרטיתבשיטה,הנם,מנוגדיםערכיםמולאלואיזונן

השאלה,מכךיתרה.החוקיסודותפיעללפטנטכשירותהבודקהמשפטביתשל
הגנטיהמחקרמאמציאםלהכריעכדיבהיש,לאאולפטנטכשירהאמצאהאם

.מכךיותרלאאך,תמריץהיעדרבשל,שיואטואו,כספילגמולתקווהתוך,יואצו

16Chakrabarty,אק.49309 case , supra note.
Ibid,א.וביבשהביםנפטכתמישליותרומהיריותריעילופירוקניקוימאפשרתזובקטריה50

.ק.305
596reא95228(1979)51 Bergy15711ו4028(1978);מy/hakraba?(תומן.
16Chakrabarty,אק.52309 case , supra note.מהמקורותאחדהנהברגרהשופטשלזוהערה

ח"דומתוךלקוחההיאלמעשהאולם,פטנטיםבדיניהאמריקניתבפסיקהביותרהמצוטטים
.Rep.5.0א.Sess24,.Cong828,1979,5(1952)הפטנטיםדינישללקודיפיקציההוועדה

16Chakrabarty,אק.53309 case , supra note.

167ה"תשסן'יהמשפט



קוגמןמאיר

המדעיהגנטילמחקרקץישימולאלמיקרואורגניזםפטנטלהעניקסירובאוהענקה
בשאלתהמשפטביתנגעלאלמעשהChakrabartyבעניין.שבו54לסכנותאו

.כללמפותחותחייםצורותעלהפטנט
משרדשללערעוריםהדיןביתהרחיב,4!!""בענייןמכןלאחרמספרשניםרק

אתבאמצו.55מפותחיםחייםלבעליגםלפטנטהכשירותאתדינובפסקהפטנטים

-תאיים-רבחייםבעליכיהדיןביתקבע,Chakrabartyבענייןההכרעהנימוקי
סעיףלפילפטנטכשירים-גנטיתשהונדסה56פוליפלואידיתצדפהזהבמקרה

.בטבע57מתרחשיםאינםעודכל,הפטנטיםלחוק101
פרסםAIIenבענייןההחלטהלאחרבלבדימיםארבעה,1987באפריל7-ב

רואההמסחרוסימניהפטנטיםמשרד":שלפיההודעההאמריקניהפטנטיםרשם
,חייםבעלילרבות,טבעייםושאינםאנושייםלאתאייםרבחייםביצורים,כעת

סללההאמריקניהפטנטיםמשרדשלזומדיניות.58"101סעיףלפילפטנטכשירים
tHarvard'-ה,תאי-רביונקעלוחלוציראשוןלפטנטהדרךאת Oncomouse12-ב

הפטנטיםמשרדהעניק,ניכרתציבוריתמהתנגדותהתעלמותתוך,1988באפריל

עיקר,זהבמקרה.גנטיתששונהעכברעלפטנטהרווארדלאוניברסיטתהאמריקני
אנושילאיונקשלהגנטיהמטעןלתוךאונקוגניגנטירצףבהחדרתהנוהאמצאה

כך,לסרטןספציפיגןהמבטא-עכבר-חייםבעלהייתההתוצאה.(עכבר)

בשנתשהוגשהבקשהסמךעלהוענקהפטנט.59סרטןלפתחמאודבהחלטשהוא
Philipהממציאיםידיעל1984 Leder(הרווארדמאוניברסיטת)ע(.-וTimothy

Stewart(מחברתt (Genentech

.Ibid,8(קק.54317-316
55142524.0

EX(1987),2ט.5." Parte Allen(עניין:להלןAllenאוAllen case(.
.כרומוזומיםזוגותבעליליונקיםבניגוד,מקביליםכרומוזומיםשלושהבעל-פוליפלואידי56
Animal:ראו.נדחוהפטנטיםמשרדשלהגורפתקביעתונגדעתירות57 Legal Defense Fund

(1989.Cal.א.ח)710וקקע728.5,Quigg1.שללגופונדחתהלפטנטהבקשה,זהבמקרה
עסקהכברהמקצועיתהספרות)המצאתיתהתקדמותכעלתנמצאהלאהצדפהשכן,עניין
Morin"5:ראו.(זהבחידושבעבר "Mice and Man: The Ethics Of Patenting Animals.א

15,147(1997)1.2Health.
Morin,:ראו.לפטנטמכשירותהאדםבניאתמפורשותהפטנטיםמשרדהחריג,בהודעתו58

8,57supra(ק.156 note.
:הנהלפטנטבבקשההראשונההתביעה.866,736,4,1988.4.12'מסאמריקניפטנט59

,רקומביננטיאונקוגנירצףכולליםהסומטייםוהתאיםהמץתאישכלטרנסגניאנושילאיונק"
:ראו.(.ק.מ-שליתרגום)"עובריבשלב,מאבותיולמיאוהאמורליונקהוחדראשר

=SecC=?ftTOFF&d=PALL&p&P01arser?Sectl = FT-80א(ל:/8ל"1.שק85.ןקתעע0פאחש] sl&50:=866,736,4.זו[ט.105=

=u=/netahtmUsrchnum.htm&r~ l&f=G&l&1 (2005.9.308visited)%18)[866.736,4/1(5=4וע]אץ/736,4,ש866.
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מוסרייםושיקוליםהססנות-האירופיתהגישה.ד

כללירקע.1
ומתמידמאזהייתההביוטכנולוגייםוהתעשייההמחקרכלפיהאירופיתהמדיניות

כלפיהאירופיהציבורהתייחסותגם.האמריקניתזומאשריותראמביוולנטית
ציבורירקע.במובהק60חיוביתאינהבתחוםוהמחקרהביוטכנולוגייםהמוצרים

האחרונותבשנים,זאתעם.האירופיותובפסיקהבחקיקהביטויואתמצאזההססני
רשויותוהןהשונותבמדינותהמחוקקיםהן.באירופהברורמגמהלשינויעדיםאנו

,ביוטכנולוגיותאמצאותעלואמיתיתמקיפההגנהללאכיהבינוהאירופיהאיחוד
באהזוהבנה.האמריקניתזואחרלפגרהאירופיתהביוטכנולוגיתהתעשייהתמשיך

ממציאיםשלבזכויותיהםהכירואשרחקיקהבשינוייוהןבפסיקההןביטוילידי
טרנסגנייםחייםבעליזהובכלל-השוניםהביוטכנולוגיהבתחומיומשקיעים
הואזהשינוישלשיאו.השקעותיהםועלאמצאותיהםעלאמיתיתלהגנה
המבקשת,ביוטכנולוגיותאמצאותעלמשפטיתהגנהבדברהחדשהבדירקטיבה

.הביוטכנולוגיהבתחוםרחבהרוחניקנייןהגנתשלמדיניותברורבאופןלקבוע

חייםבעלישלחדשיםוזניםמוסריותלאאמצאות.2
כלשלהלאומיהפטנטיםבמשרד:אופניםבשנילרישוםניתניםבאירופהפטנטים
t(פטנטיםבדברהאירופיתהאמנהלפיאומדינה (Eulopean Patent Convention

Europeanהאירופיהפטנטיםבמשרד Patent Office) - EPO(61.כמקובל,
ניתנתוהיאהמצאתיתהתקדמותבעלת,חדשהשהנהלאמצאהמוענקאירופיפטנט

ספציפיתהוראהכוללתאינהפטנטיםבדברהאירופיתהאמנה.תעשייתיליישום
,כןעל.וצמחיםחייםבעלי,מורכבותהייםצורותשללפטנטלכשירותבאשר

EPC'-ל(8)53סעיף.הכשירותהענקתכלליחליםאלואמצאותעלגם,לכאורה

מנוגדיםניצולהאופרסומהאשרלאמצאהיוענקלאאירופיפטנטכיקובע
פטנטכיקובעEPC'-ל(8)53סעיף.62(סץ6ז61100מק)הציבורלתקנתאולמוסר

"י2003,17060)60
0)green light?" The Guardian0זVid

~
"Outright ban, caution.7.

16(6as arnended

i

6%0י%60%)

~

)

European

Patent (European Patent

I

:01

~

the ~Grant0ת

~

Convention

,1978.12.21,decision of

i

the Adminis (; trative Council of

~

the European Patent CIrganization .european-patent -office.;1998.12.10.[6(ן://ע,3ץהעand1996.12.51995.10.20,1994.12.13

yl(visited1851חס2005.9.3) .px2002_org/dwld/epc/epc(להלן:"EPC"האמנה"או
ברחביהפטנטיםרישוםאתלפשטמנתעלנחתמההאמנה.("פטנטיםבדברהאירופית
כךהאירופיהפטנטיםלמשרד"אירופיפטנט"לבקשהלהגישניתן,לפיה.האירופיהאיחוד
חשוב.מדינותעשרהבשמונההגנהלקבליכולהאמצאה,אחדבחינהוהליךבקשהבסיסשעל

עצמאיארגוןאלאהאירופיהתיהודמטעםמוסדאינוהאירופיהפטנטיםמשרדכילהבהיר
.באיחודחברותשאינןמדינותגםבושחברות,עצמאיתבינלאומיתאמנהפיעלשהוקם

מדינותברובהפנימיתהפטנטיםכחקיקתקיימיםEPC-שבלאיסוריםמקביליםאיסורים62
מעטמנוסח,1988בשנתששונהכפי,1977משנתהאנגליהפטנטיםלחוק(3)1'ס.אירופה
hlblicבמינוחשימושללאEPC-ל53'מסשונה Ordre.הגרמניהפטנטיםלחוק(2)2'ס
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לתהליכילאוכן,צמחיםאוחייםבעלישל)Varieties("זנים"ליוענקלאאירופי
חריג"מכילזהסעיף.בעיקרםביולוגייםהנםאשרצמחיםאוחייםבעליייצור
תוצריםשלאומיקרוביולוגייםהליכיםשללפטנטכשירותםאתהקובע"לחריג
תלויהטרנסגניחייםבעלעליוענקפטנטאםהשאלה.מיקרוביולוגייםהליכיםשל

באשרהעולםולהשקפת"חייםבעלישלזן"לביטויהמשפטיתבפרשנותאפוא
ההתנגדותערכאתלאחרונהצמצמה,למשל,כך.מוסריתלאאמצאהשללטיבה

שלאואנושיממקורעוברייםגועתאיעלפטנטהאירופיהפטנטיםמשרדשל
.63מוסריתבלתיהאמצאהשלהיותהבשלהיתרביןחייםבעלי

3.The Harvard Oncomouse-הטרנסגני64העכבר
~The:בשםהידועהמקרה

HtzfvtJrd

Oncomouseהאיחודשלבהגנהדרךציוןהירוה
כללהלפטנטהבקשה.החימןביוטכנולוגיותואמצאותרוחניקנייןעלהאירופי
,עצמוביונקלהכרהתביעהוכןשכזהטרנסגנייונקליצירתבהליךלהכרהתביעות
משרדשלהבחינהערכאת.גנטיתמהונדסחייםבעלעללפטנטבקשהכלומר

(6)53לסעיףבהתאםהעכברעללפטנטהבקשהאתדחתההאירופיהפטנטים

Harvard,.65לפטנטכשיריםאינםככאלהחייםשכעליבקבעה,EPC-ל College

קיבלאשרהאירופיהפטנטיםמשרדשלהערעורערכאתבפניערער,הבקשהמגיש

.66טרנסגנייםחייםבעליעלפטנטלקבלתהדרךאתשסללועקרוניותהחלטותשתי
כשירים,ככללטרנסגנייםחייםבעליכינקבע-EPC-ל(6)53לסעיףבאשר
על."חייםבעלשלזן"לפטנטהענקתעלאיסורשהואלכללהחריגלמעטלפטנט

אוחייםבעלשלזןהנוהספציפיהפטנטנשואהחייםבעלאםהיאהשאלה,כן
לסעיףבאשר.זהלחריגמצמצמתבפרשנותבמודעבחרלערעוריםהדיןבית.לא
שלזהבמקרהכיסברהדיןבית-(הציבורותקנתהמוסרחריג)EPC'-ל(8)53

מוסרהיבטילשקולהפטנטיםמשרדאתהמחייבותנסיבותישנןגנטיתהנדסה

משנתהנורווגיהפטנטיםלחוק1'ס;1995משנתההולנדיהפטנטיםלחוק3'ס;1980משנת
בלגיה.EPC-ל53,לסזההבאופןכמעטמנוסחים,)EPC-בחברהאינהנורווגיה)1967

27'סשלנוסחוואומץתוקןכבר1984משנתהבלגיהפטנטיםלחוק4'וס,לעשותהגדילה

.טריפסהסכםשל
f"בשםהידועכפטנטמדובר63 ~EdinbllTgh Patentאנושיים,ושכפולםגזעתאיכבידודהעיסק

:ראו.טרנסגנייםגזעתאילגביהפטנטתחולתאתהשאירEPO-ה.חייםבעליושל

visited!185)]e.htmת0

_
24

_
07

_
2002[http : //www.european-patent -office.org/news/pressreU

(2005.9.3.
טרםכיונראה,שנהכעשריםזהנמשךEPO-השלהשונותבערכאותזובאמצאההדיון64

.והמרכזיותהעקרוניותבהחלטותרקלהלןאגע.הסתיים
65451(1989)10EPO11)90/9[זHarvard Oncomouseהכתיזהערכאתהחלטת":וקהלן"

Oncomouse"או Examining Division Decision"(.
66476(1990)EPO1.090/19זHarvard Oncomouse(לערעוריםהדיןביתהחלטת:להלן).

08visited!185)]i:ראו .htm90001981ת810ק-0.01800[3/8ענ/6110נ6"1ע-[htqp :/flegal.european

(2005.9.3.
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במיוחד,אופניםמכמהבעייתיתהנהיונקיםשלגנטיתמניפולציה.הציבורותקנת
החייםבעלזאתובעקבות,החייםבעלשלתאלגרעיןמוחדרזרגנטירצףכאשר
בכךהסכנהאתגםצייןלערעוריםהדיןבית.סבללושיגרמוסרטןלמחלותמועד

,שליליותלתוצאותויגרמולטבעישוחררוגנטיתמניפולציהשעברוחייםשבעלי
מתןמונעEPC-ל(8)53סעיףאםההחלטהכןעל.הפיכותוכלתיצפויותבלתי
שביןבאיזוןבעיקרתלויה,הציבורותקנתמוסרשלמסיבותהטרנסגנילעכברפטנט
המיןשיפיקהתועלתלביןלסביבההצפוייםוהנזקיםהחייםלבעלשייגרםהסבל

בבקשהפרטניתלהחלטההבחינהלערכאתהוחזרהסכסוך.67מהאמצאההאנושי
להעניקהחליטהוזו,לערעוריםהדיןביתידיעלשנקבעולעקרונותבהתאם,לפטנט

(6)53סעיף)"חייםבעלשלזן"לפטנטהענקתאיסורלעניין.המבוקש68הפטנטאת

-הפטנטאתלהכשירברוררצוןמתוך-הכחינהערכאתקבעה,)EPC-ל
Animal("חייםבעלשלזן"הטקסונישבמדרג Variety(מיןשליחידה-תתהנו

)Species

(

יותרגבוההטקסוניתמיוןביחידתבבירורנכלליםויונקיםמכרסמים.69'

טרנסגנייונק-המבוקשהפטנטנשוא,כןעל."חייםבעלשלזן"מגםולכן"מין"מ
.70"חייםבעלשלזן"לפטנטלהענקת(6)53סעיףשלהאיסורבגדרנופלאינו-

ערכאתפירטה)EPC-ל(8)53סעיף)חייםבעליעלפטנטיםשלהמוסריותלעניין
:71המוסריהשקלוללעריכתרקעעקרונותמספרהבחיגה

היאזו.חדשיםבסיכוניםמלווהמקוריתטכנולוגיהשלפיתוחכל,ראשית
שסיכוניםאסורכימלמדהניסיון.בעבררבותפעמיםחווההאנושישהמיןהתנסות

שלזהירהלשקילהאלא,החדשההטכנולוגיהשלקטגוריתלשלילהיובילואלו
יש,גבוהותחייםבצורותעוסקתהטכנולוגיהשבובמקום.התועלתמולהסיכונים
סירוב,שנית.חייםצורתלאותההנזקאתגם,הרגיליםלסיכוניםמעבר,לבחון
.מסוכנתשהטכנולוגיהמשוםורקאךמוצדקלהיותיכולאינופטנטלהעניק
בעלותוהןעורריןאיןלפטנטכשירותןשעלאמצאותשלרבותדוגמאותקיימות
פיקוחאמצעיאוהגבלותבליוויורקאךאפשרישניצולןכך,רביםסיכונים
להנדסההקשורותשאמצאותהיא,הבחינהערכאתפיעל,המסקנה.וביטחון
בתוך.הפטנטיםהגנתמתחוםכללמוצאותאינן,טרנסגנייםחייםולבעליגנטית

ביןלאזןהבחינהערכאתביקשהלפטנטהכשירותבענייןלהכריעמנתעל,כך
ולרפאלהכחידהאנושיהמיןשלהכסיסיהאינטרס(א):72שוניםאינטרסיםשלושה

675.paraא,Ibid.
66supra,אק.68588 note,0001510תOncomoase Examining Division.
,()זן:(הגבוהאלהנמוךמן)כדלקמןהואהחיו2להמקובלהטקסולוגיהמיון69 (Variety

מערכה,)Class(מחלקה,)Ctder(סדרה,(58241))משפחה,((]05מ0)סוג,)Species(מין
,ה"תשמ,שנייהמהדורה)ההייםלמדעימרואאדם'אראי.)ffingdom(ממלכה,(1)1"ת510)

.54(אכרך
81,65supraק.70590 note,001408(1Oncomouse Examining Division.
!,8(ק.71591

~
.ש1

.Ibid,4(קק.72592-591
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מבוקרתלאהפצהמפניהסביבהעללהגןהאינטרס(ב);ומסוכנותשכיחותמחלות
.חייםלבעליוסבלאכזריותלמנועהאינטרס(ג);ומזיקיםרצוייםבלתיגניםשל

אמצאהאינוהטרנסגניהעכברכילמסקנההביאואיזונםאלואינטרסיםשקלול

הטרנסגניהעכברעלפטנטמקיוםשיצמחווהיתרונותהתועלתשכן,"מוסריתבלתי"
יתרונות.הציבורלתקנתמנוגדתאינההאמצאהוכי,הסיכוניםעלגובריםהמדובר
תרופותולפיתוחהסרטןלחקרתרומהכל.במחלוקתשנוייםאינםהאמצאה

השימושכינמצא,בנוסף.האנושילמיןערך-רבתתיחשבחדשותסרטניות-אנטי
לניסוייםהדרושהעכבריםמספראתמשמעותיתיפחית,הטרנסגנייםבעכברים
.73חייםלבעליהסבלשלהכוללבהיקףלירידהויובילהסרטןבתחוםרפואיים
בהן,הבחינהערכאתשלהפרטניתולהחלטהלפטנטהתנגדויותעשרה-שבע

Greenארגוןשלזו Peace,השלההתנגדותלערכאתהוגשו-EPO,היתרבין
לאחר.EPC74-ל(6)53לסעיףהבחינהערכאתשנתנההפרשנותעלערעורתוך

.75הפטנטשלתקפותואתהמאשרתההחלטהלאחרונהניתנהשניםעשרשלהמתנה
אמצאותבענייןהחדשההאירופיתהדירקטיבהעלרבהבמידהנשענהההחלטה

.76לפטנטיםהאירופיתהאמנהלתוךאומצוהעיקריותהוראותיהאשרביוטכנולוגיות
ניתנים,וצמחיםחייםבעליובמיוחד,חייםמקורותכיקבעהההתנגדותערכאת

גןידיעלהמאופייןחייםבעלאוצמחשלבזןמדוברכאשר.פטנטלהגנתכעיקרון
לחריגבאשר.הפטנטמהגנתמוחרגהואאין,שלוהמלאמהגנוםלהבדיל,יחיד

הבחינהועדתהוסיפה,שלפניההספציפילמקרההחלטתהאת"לתפור"רצוןמתוך,זאתעם73
,בלבדהנדוןלמקרהיפיםהטרנסגניהעכברעלהפטנטלאישורהנימוקיםכיהקביעהאת
(8)53סעיףיישוםעקבאחרתשתהאיכולהתוצאהטרנסגניותחיותשלאחריםבמקריםוכי

.1614אק.593.והחסרונותהיתרונותשלשונהושקלולEPC-ל
7425,1(999[).Bostyn "The Patentability of

~

Genetic Infonnation Carriers" [ I. RQ.5.).ן.
75Onco-mouse/HARVARD-2001November7Decision of the opposition division dated

Oncomoase"או"ההתנגדותערכאתההלטת":להלן)().קי11()(2003)473,419 Opposition

"Decisionן"ח
"

european-patent-:ראו.(1)ען

-

office.org/search?NS -search.2[http ://www

=query-2003/]5.7330אנשא

_
10/name=/ojfveng-400-"

page=document&NS-ן

-NS-search&2001+November+7+Decision+of+the+opposition+division+dated
-NS -doc&1=found-4005-English&NS20%boolean -query&NS -collectioa=OJ-0קצ=5א)

=number](visited,185ת2005.9.30) li.
משרדאולם.פטנטיםכדברהאירופיתהאמנהתוךאלבמישריןאומצהלאהךירקטיבה76

הוסיףהתיקון:שלוהפעילותכללילתוךהדירקטיבהמהוראותחלקשילבהאירופיהפטנטים
-23(6)כללים.הפעולהלכללי1,1פרקאת

"
הדירקטיבההוראותאתלמעשהמאמצים23(

.ספציפיבזןליישוםמוגבלתאינההאמצאהעודכללפטנטכשיריםטרנסגנייםחייםבעליכי
16,0Decision:ראו.1999.9.1ביוםלתוקפןנכנסוהתקנות of the Administrative Council

the European Patent Convention10amending the Implementing Regulations1999June

425(1999)EPO1)].ראו:-search-45[?european--patent -offi(ice. org/searchi..ל(ש://לול,ץי
5.4379א4שא-ל0טף=
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-81]-page=document&NS
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האירופיתבחברההמקובליםערכיםנוגדניצולןאשראמצאותכינקבעהמוסריות
אתאומוסריותהאתלקבועכדי.לפטנטכשירותואינןלמוסרמנוגדותתיחשבנה

המקובלתלחקיקהלפנותיש,הטרנסגניהעכברכגוןאמצאהשלמוסריותה-אי
בחברה"פסול"כאו"נכון"כמקובלמהלהעידכדיבהשישהאירופיותבארצות

בבעלישימוש,החדשהלדירקטיבההשותפותאירופהמדינותבכל.האירופית
שלסבלםבעניין.מוסריתפסולאינוכןועלמותרוניסוייםמחקרלמטרותחיים
בביתשנקבעההאיזוןנוסחתאתזונחהאירופיהפטנטיםמשרד,החייםבעלי
לחברההממשיתהתרומהדרישתאתיחידכקריטריוןומאמץלערעוריםהדין

הנושאיםאתמפרטEPO-השלהפעולהלכלליEPC'-ל(4)23טסעיף.האנושית
שלגנטישינויעלהמבוססתאמצאהכי,ומבהירEPC-ל(8)53בסעיףהנכללים

אואדםלבנימשמעותיתרפואיתתרומהללאלסבללהםלגרוםהעלולחייםבעלי
איןשכזוממשיתתרומהשישנהעתבכל,מעתה.לפטנטכשירהאינהחייםלבעלי

,הטרנסגניהעכברשלזהבמקרה.ולעצמתוהחייםלבעליהסבללמידתחשיבות
תרומהישנהכילבבתוםהממציאסבר,כפטנטלרישוםהאמצאההגשתבעת

והיאמוסריתבלתיהאמצאהכילומראיןכןועל,באמצאתומשמעותיתרפואית
.77החייםלבעליהסבללמרותלפטנטכשירה

ביוטכנולוגיותאמצאותשלהמשפטיתההגנהבדברהאירופיתהדירקטיבה.4
מוסדותשלוהןהביוטכנולוגיהתעשייתשלהן-באירופההגדולההתקווה
ההגנהלהרחבת-עצמםוהחוקריםהממציאיםשלגםכמוזהבתחוםהמחקר

המשפטיתההגנהבדברבדירקטיבהמצויה,טרנסגנייםופיתוחיםאמצאותעל
שלהמוצהרתהמטרה.)44/98Directive/[()ביוטכנולוגיותאמצאותשל

ולתהליכיםלמוצריםהזמיןהמשפטיתההגנהמרחבאתלהגדילהיאהדירקטיבה
היאנוספתמטרה.זה78בתחוםהשקעותלעודדכךידיועל,ביוטכנולוגיים

השוניםהביוטכנולוגיהתחומיאתהמסדיריםהפטנטיםדינישלהרמוניזציההבטחת

העומדותאמצאותכימפורשותקובעתהדירקטיבה.האירופית79הקהילייהברחבי
כשירותתעשייתיויישוםהמצאתיתהתקדמות,חידוששלהמקובלותבדרישות
.מיקרוביולוגי80הליךידיעלמיוצרותשהןאוביולוגיחומרהןאםגםלפטנט

ידיעלשהופקאו,הטבעיתמסביבתושבודדביולוגיהומרכימובהרבדירקטיבה
הבידודפעולותעצםשכןבטבעקייםהואאםגםלפטנטנושאהנו,טכניהליך

לכלולאלמכרסמיםורקאךהפטנטהגדרתאתלצמצםההתנגדותערכאתביקשהזהבעניין77
בתנאיעומדיםבמעבדהלניסוילשמשהיכוליםחייםבעלירקשכן,סרטניגןבעליהיונקים

8,75Oncomouse!ק.505:ראו.המוסריות opposition Division Decision, supra note.
789,7,2.the Preanable arts98/א/[(,אDirective.
798-5,3.the Preanable arts1.Ibid.
או,בעצמולהתרבותוהמסוגלגנטימידעהמכילחומרככלבדירקטיבהמוגדרביולוגיחומר80

.Ibid.א1.2art(8).ביולוגיתבמערכתלרבייההניתן
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,חייםובעליאדםתאיכלומר.לפטנטכשירותיוצרת,שלוהאפשריהיישוםוקביעת
שהםהגם,לפטנטכשיריםכולם-DNAומקטעיהחימןגנים,אנושייםגנים

משמעי-חדבאופןמאמצתהדירקטיבה.81"אמצאה"ולא"גילוי"להיחשביכולים
ביתבהחלטותביטוילידישבאכפי,האירופיהפטנטיםמשרדנוהלאתוברור
Harvard~-הבענייןהבחינהוועדתלערעוריםהדין Oncomouse.חייםבעלי,לפיכך

האמצאהשלהאפשריהגנטיהיישוםכןאםאלאלפטנטכשיריםטרנסגניים
אוצמחיםקבוצתכיעודמובהרזהבעניין.החיים82בעלשלספציפילזןמוגבל
נכללתאינה(כולומהגנזםלהבדיל)בלבדאחדגןידיעלהמובחנתחייםבעלי

~"שלבהגדוה ttTTזרממקורשנייםאואחדגןבעל-טרנסגניחייםבעל,כןעל
ויהיההדירקטיבהקביעתלפי"זן"כייחשבלא-לומקבילחייםמבעלוהשונה
הקנייניתההגנהאתלהרחיבהברורההשאיפהלמרות,זאתעם.לפטנט83כשיר
להעניקהמסורתיהאירופיהאיסורנשמרבדירקטיבה,ביוטכנולוגיותאמצאותעל

מהמבואגדולחלק.הציבור84לתקנתאולמוסרהמנוגדותאמצאותעלפטנטים
החייםבעלירווחתעל,הסביבהעלשבשמירההחשיבותאתמדגישלדירקטיבה

.ומוסרתאתיקהשלגבוהיםסטנדרטיםעלשבשמירההערךאתוכןסבלםומניעת
להחלטתבניגוד,לעילשנסקרכפי.מאודמקלההדירקטיבהשונימבנושאים

Harvard'-הבענייןקא(כ-השללערעוריםהדיןבית Oncomouse,פטנטלקבלכדי
האנושילמיןהתועלתביןלאזןדרישהאין,חייםבעלשבבסיסהאמצאהעל

.אחריםאדםבניומבחינתעצמםהחייםבעלימבחינתהשלילייםההיבטיםלבין
תתאפשרפטנטהגנת,ממשיתרפואיתתועלתקיימתשבושמקום,היאהתוצאה

בעליביןהבחנהלערוךראוי,להשקפתי.86החייםלבעלרבסבלבדברישאםגם
אשרחייםכעלילבין,ביולוגייםניסוייםבהםלערוךשייקלכךגנטיתששונוחיים

לדוגמה,אנושיתרפואיתלמטרהספציפיבאופןמיועדבהםשבוצעהגנטיהשינוי
,בקלותמתמלאותהסעיףדרישותהאחרוןבמקרה.חייםמצילתתרופההפקתלשם
לגביהמבוקשפטנט,מנגד.באמצאהשישהרפואיתהתועלתעללהצביעניתןשכן
לפתרוןיביאוהניסוייםשכעתידתקווהתוךרפואייםלניסוייםשישמשחייםבעל

81(2)55)8,
"15.

82(2)4581,Ibid.
8330.the Pteamble art1

".Ibid.
.Ibid,א65(1)84
8545,43,40-36,16.the Preafable arts7'שסהסטטוטוריהמעמדאתלצייןחשוב;4ן15א

The(חדשותוכטכנולוגיותכמדעלאתיקההאירופיתלוועדהמעניקהאירופיתלדירקטיכה

44/98Science/א(5 and New Technologies . DirectiveמסCommission's European Group

7).
גםכיכקמעה,יותרהקלהאף2001מנוכמכרההתנגדותערכאתההלטת,לעילשפירטתיכפי86

הרפואיתהתועלתבמלואהברורהלאעדייןהחייםבעלעלהפטנטלקבלתהבקשהבעתאם
בתוםמעריךאומאמיןהממציאכידי,החייםבבעלשבוצעהגנטימהשינוילצמוחהעשויה

Oncomoase.ממשיתרפואיתלתרומהלהביאעשויההאמצאהכילב opposition Division

,75Decision,אק.503 supra note.
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קוףאועכברהאם.לגביומולאוהסעיףדרישותאםברורלא-רפואיתבעיה
היתרוןלמרות?לפטנט87כשירים,צרעתלפתחיכוליםשהםכך,גנטיתשונואשר

ממשיתרפואיתתועלתעללפטנטהבקשהבעתלהצביעמאודקשה,כזובאמצאה
התועלתלפוטנציאלהזרקורבהפנייתיימצאשהפתרוןנראה.כזותועלתלהבטיחאו
תילמדלעולםממשיתתועלת.לפטנטהבקשההגשתבעתכברממשיתלתועלתולא

ex post facto.אשרטרנסגניחייםלבעללפטנטהכשירותאתלהעניקראויכןעל

שלסבירהברמהלהביאעשוייםבוניסוייםאובוהשימוש,בתחוםמומחיםלדעת
למהותיותהדרישהגם.חייםלבעליאואדםלבניממשיתרפואיתלתועלתודאות

שוליתרפואיתתועלת,לכאורה.בבעיותשזורההרפואיתהתועלתלממשיותאו
רפואיתתועלתביןגבולקולהגדירמאודקשהאולם.פטנטקבלתתאפשרלא

מחלהבריפוילסייעשנועדהתרופהפיתוחכיברור.שוליתשהיאכזולביןממשית
סבלבהפקתהכרוךכאשרגםפטנטמתןהמצדיקהממשיתתועלתמהווהקשה
עלפטנטלקבל,הסעיףלשוןלאורניתןאםספקאולם.טרנסגניחייםלבעלרב
עלאדםבניכמולהשמנהנוטהשהואכךשונהשלוהגנטישהמערךחייםבעל
.88השמנהנגדתרופהפיתוחלצורךניסוייםלבצעמנת

תעשייתעכורעמהמביאההחדשהשהדירקטיבההשינויומהותגודל
שלהברורהשנטייתהמאחר.לעתידענייןהנם,באירופההביוטכנולוגיה

אמצאותכלפיהמסויגתהמסורתיתהאירופיתלגישהמנוגדתהחדשההדירקטיבה
אתמחייבתהדירקטיבה.בקשייםנתקלהאירופיהאיחודברחבייישומה,אלו

מהוראותהמתבקשתהתוצאהולענייןשבההמטרהלענייןרקהחברותהמדינות
כיצדלקבועמוחלטתסמכותנותרההאירופיבאיחודהחברותלמדינות.ספציפיות

התנגדותןעלמדינותמספרהודיעוקבלתהעם.89ולאמצההדירקטיבהאתליישם

הדיןלביתעתרה1998ובאוקטוברעשותהגדילההולנד.הדירקטיבהלעקרונות

.ונורווגיה90איטליההצטרפוזולעתירה.הדירקטיבהתקפותנגדלצדקהאירופי

.זובמחלהלהדבקהניתןאינויונקאףכמעטשכן,הצרעתמחלתאתלחקורמאודקשה87
תקווהמקורהנוזהגילוי.הצרעתבמחלתארמדיללהדביקניתןכינתגלההשבעיםבשנות
להשתמשהיהניתןלוכיברור,זאתעם.הקשהלמחלהמרפאלגילויההליךלהאצת

E.:ראו.המחקראתמאודמקלהדברהיההצרעתלחקרכמודלבקופיםאובעכברים . E
Experimental8מThe Armadillo as(1)-Leprosy ResearchמגStOITS "Growing Points

14-8,8(1974).Rev"145קש"~Model for the Study of Human Leprosy

בריאותיתבעיהגםלהוות,כמובן,עלולההשמנה."קוסמטית"להשמנהרקבדוגמההכותה88
.חמורה

:ראו.וכנוסחןבמלואןמחייבותאינן,)Regulations(לתקנותבניגוד,)Directives(דירקטיבות89

.ex aft(249.art(1997)325)1.0140מ"Ewopean0תTreaty01!0ןConsolidated Version

(04.1.1408onsol .pd

~

aast visited3

_
http ://europa.eu .indeur-lex/er~/treaties/dat/EC[(189.

90Eutvpean Parliament and Anotherן)Netherlands (supported by Italy and Another

)EC(97.E.R1411[2002])Supported

~

: by the European Commission(.שנסקרולטענותמעבך

ביןלסתירהוכןזהמסוגדירקטיבהקבלתבעצםסמכותלהיעדרנגעוהעותריםטענות,לעיל
.נדחו,כאמור,הטענותכל.הטריפםהסכםכמובינלאומיותלאמנותהדירקטיבההוראות
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מפחיתההדירקטיבהכיהעותריםבטענתבדונו,זאתעם.העתירהאתדחההדיןבית

קבע,פטנטיםבדברהאירופיתבאמנההמצוייםהציבורומתקנתהמוסרמדרישות

וכיEPC'-הלביןהדירקטיבהביןהמוסרבדרישותהבדלאיןלמעשהכיהדיןבית
ומתמידמאזלמקובלבהתאםיפורשובדירקטיבההציבורותקנתהמוסרמושגי
עלהשונותבמדינותההתנגדותאתלהפיסרצוןשמתוךנראה.9'האירופיתבחברה

בדירקטיבהשישהמעטמהפכתאתלהקהותהדיןביתעלול,מרגיעההצהרהידי
לתמיכההאירופיתלמחויבותבאשרוהססנותבהירות-אישלדוקלהטילושוב

.ביוטכנולוגיות92באמצאותמשפטית

?האמצאההיכןאך,מוסרי-קנדה.ה

Oncomouse,~-הבנושאובמיוחד,גבוהותחייםצורותעללפטנטיםהקשורבכל

שלזהההכמעטהנוסחלמרותסותריםנתיביםהברית-וארצותקנדהבחרו
בקנדהגם.המדינות93שתישלהפטנטיםבדיניפטנטכשירתאמצאההגדרת

חייםלבעליבאשרהמשפטיתהמחלוקתבמוקדשניצבהקטןהלבןהעכברזההיה
ערכאהוכלשונותערכאותבארבענידונההעכברעללפטנטהבקשה.טרנסגניים

אתקנדהשלהעליוןהמשפטביתסיפק2002בדצמבר.שונהלמסקנההגיעה
מפותחחייםבעלשלכשירותואתבדחותוהפרשהשלהשיפוטיהסיוםאקורד
השנייההביוטכנולוגיהתעשייתבעלתהמדינה,קנדהאתהעמידהזוהחלטה.לפטנט

נגדשופטיםחמישהשלברוב.רבהבמבוכה,הברית-ארצותלאחרבעולםבגודלה
עליונותחייםצורותשלפיההחלטהקנדהשלהעליוןהמשפטביתקיבלארבעה
שלהשקפתושלפיברורכיעד,גורפתכהההחלטהלשון.כלללפטנטכשירותאינן
,ירודיםחייםבעלילרבות,למיקרואורגניזמיםמעברהחייםצורותכלהמשפטבית
עליונותחייםצורותשלכשירותןנגדהקנדיתההחלטה.לפטנט94כשירותאינן

פרשניניתוחעלאםכי,ערכייםאומוסרייםשיקוליםעלבמופגןנסמכהלאלפטנט

,להבנתי,אולם.הקנדילדיןבהתאם"פטנטכשירתאמצאה"הגדרתשלמשפטי
עללבעלותבאשרמנוגדותעולםהשקפותנטועותוהמיעוטהרובדעותבבסיס

,Ibid.125-119וע at

pp

.
המקוריכמועד,2000.7.30-לעדהחדשההדירקטיבהאתלאמץחייבותהיוהחברותהמדינות92

ואיטליההולנדשלעתירתןבעניןההחלטהלאחרורקהתחייבותןאתקיימומדינות3רק
the08EC:ראו.הדירקטיבהשלמלאלאימוץהדרךנפתחה Directive168"'IPR Helpdesk

http://www. iprhelpdesk.org/documen["15ת60ת0יתLegal Protection Of Biotechnological

[visited)185)ooחס .pan-0000001087]614110ן1ק0,8(ח_t8os/docsPublicacion/pdf_xmV

(2005.9.3.
this:קובעלענייננוהרלוונטי,הקנדיתהפטנטיםלפקודת2'ס93 Act, except as othenviseאו"

provided, invention means any new and useful art, process, machine, manufacture or

,any art, process , machineתוcomposition of matter, or any new and useful improvement

2.51985.manufacture or composition of

~

matter" Patent Act, R . S .C.
94ibid,41~Harvard Oollege case , supra note
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צורותשהןאמצאותעלמונופוליפטנטמתןשללמוסריותובאשר,החימןאמצאות

השופטמבהירמוסריערכישיקולמכללהתנערטורחשהואתוך.מפותחותחיים
Bastaracheלפטנטכשירהגבולותופורצתחדשניתאמצאהכללאכיהרובבדעת.

בענייןהברית-בארצותהעליוןהמשפטביתפסיקתאתבמפורשדוחההשופט
ChakabartyהשופטשלהמפורסמתאמירתוואתBurger.כוונת,השופטלדעת

Composition'-וManufactureהביטויים of Matter(חומריםשלתרכובת)היא
השופט.עכברכמועליוןחייצורלהגדרתמתאימיםהםואין,מכנייםלמוצרים

.תרכובתהנהבמכווןאליההוחדרהסרטנישהגןהמופריתהביציתכילקבלמוכן
אינוולכן,אדםבידישהוכנהתרכובתבגדראינוהבוגרהעכבר,להבדיל,אולם
.95"אמצאה"כלהיחשביכול

משפטיניתוחעלמסקנתואתמשתיתBastaracheשהשופטהגם,להשקפתי
בסיסיותמאידאולוגיותהכרעותיוכלנגזרות,דברשללאמיתו,החוקלשוןשל

לנושא,ומוסריתראשונית,בסיסיתהתנגדותבהןובולטת,משפטיים-לברומערכים
המסקנה."פטנטים"כהגדרתןאפשרותועלמפותחותחייםצורותעלהקניין

מושתתתחימהדברלכלוליכולאינוחומריםשלתרכובתהביטויכי"משפטית"ה
,חייםמהםהפילוסופיתלשאלהבאשראישיתאמונהעלאועולםהשקפתעל
השופטשלאמונתולפי.בטבעהאובייקטיםמשארהחייםאתמבדילמהאו

Bastaracheרוחנילקנייןאולקנייןמושאלהיותיכוליםאינםלעולםחיים.
מושלםאחדתא-המופריתהביציתאם:לוגיברפיוןלוקההרובדעתהחלטת

שלוהתמיינותהתפתחותשהואהחייםבעלמדוע,פטנטכשירתאמצאההנה-
אתבדיוקמכילחייםבעלבאותותאכלהרי?אמצאהבגדראינו,ביציתאותה
מקוריגנטימטעןהתאמכיל,וכמוה,המופריתבביציתהמצויגנטימידעאותו

בבחינתהםטרנסגנייםחייםבעלי.הממציאידיעלשהוחדרייחודיזרגןבתוספת
בעלשלגופומתאיתאכל.בטבעקייםשאינודופןיוצאומחשבתימדעיהישג
קייםאינוכזהשבמכלולמרכיבלווהוסף,הממציאידיעלשונההבוגרהחיים
.לפטנטככשיריםטרנסגנייםחייםבבעלילהכיריששבגינההסיבהזו.בטבע

אמצאותעלפטנטיםלהענקתהמתנגדיםידיעללכךשניתןהמענה
טרנסגנטיתלהיותלביציתגרםשהממציאשמרגעכךעלמצביע,ביוטכנולוגיות

לחוקיבהתאםנעשהמושלםחייצורלכללהתפתחותההמשךכל,וייחודית
ביצירתהממציאשלחלקו,אחרותבמילים.הממציאמצדהשפעהכלוללאהטבע

בעלביצירתלחלקובניגוד,ומשמעותיבולטהנוהמופריתהטרנסגנטיתהביצית
.טבעייםביולוגייםעקרונותשלתוצרשהנוהבוגרהחיים

נמיכותחייםצורותכיהפטנטיםרשםשלהמשפטיתהמסקנהאתהשופטמקבל,במקביל95
Composition""הביטוייםתחתלהיכלליכולות,לדעתו,אלו.לפטנטכשירות of Matter

והמכיליםיחדיוהמיוצריםמיקרואורגניזמיםשלהענקכמויותמשוםהן"Manufacture"~-ך

מיקרואורגניזםביןאנלוגיהלערוךיחסיתבקלותשניתןמשוםוהן,זהותתכונותאותןאת
.חייםלבעליאולצמחיםבניגודכימיקלילמרכיב
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.דברחייםבעלעללפטנטהכשירותלביןבינהאיןאולם,נכונהזוהבחנה
:בכולןאףאוכפטנטהמוגנותהאמצאותברובפעיליםהטבעחוקי,למעשה

להשיגכדיהאדםבגוףהקיימיםוהפעלהספיגהמנגנוניעלמתבססותתרופות
וטלוויזיותוהפיזיקההכימיהחוקילולאיפעלולאמנועים,96הרצויהאפקטאת

אין.והאורהקולגליחוקיותלולאצלילשוםיפיקולאחדשניותקולומערכות

תרומתואתלהחלישכדי,בעולםפעולהאומעשהבכלהמעורביםהטבעבחוקי
למקורבהשוואה,הטרנסגניהחייםבעלשללשונותשהביאההממציאשלהייחודית
.אמצאתו97עלרוחנילקנייןהזכותאתלוהמקנה,הטבעי

ישראל.ו
כשירותבדברהמקובלותההוראותאתכוללהישראליהפטנטיםחוק,כאמור
המחוקק.המצאתיתהתקדמותובעלותמועילות,חדשותאמצאותשללפטנט

המצוילפטנטלכשירותהחריגאתהפטנטיםלחוק7בסעיףאימץגםהישראלי
שלחדשיםזנים"עלפטנטיוענקלאשלפיו,טריפסובהסכםהאירופיתבאמנה
."הטבעמןהופקושלאביולוגיים-מיקרואורגניזמיםזולת,חייםבעליאוצמחים
הישראליהפטנטיםחוק,האירופיתלחקיקהובניגודהאמריקניתלחקיקהבדומה
.הציבורתקנתאומוסרשיקוליבשללפטנטלכשירותסייגכלכוללאינו

כלל1926-מוהמדגמיםהפטנטיםלפקודת(5)8סעיף.תמידהמצבהיהזהלא
בחוקהושמטזהסעיף.98ערכייםשיקוליםבשללפטנטכשירות-איבדברסייג

ל"הנ(5)8סעיף.חדשיםלפטנטיםבאשרהפקודהאתשהחליף1967משנתהפטנטים
סעיףאוזכרשבוהיחידהמקרה.קונקרטימקרהעלהמשפטבבתימעולםיושםלא

The.'נמ"בעפלנטקס72/244א"עהיה(5)8 Wellcome Foundation LTD99.
אך,הרפואהבעולםקודםובשימושידועותשהיובתרופותעסקהמדוברהפטנט

הפטנטיםפקודתלפינדוןלפטנטהכשירותעניין.חדשלטיפולזהבמקרהיושמו
טיפוללתהליךפטנטיםעלהאיסוראתלבססניתןכיהעירכהןוהשופט,והמדגמים

המשפטביתגישתהייתהזהיחידבמקרהשגםאלא.(5)8סעיףהוראתעלאדםבבני
.יושםלא(5)8וסעיףלממציאיםעדיפותומתןהפטנטיםהגנתהרחבתשלבכיוון

Harvard~-ב96 College caseהמשפטביתשלאחרתהחלטהמאזכר(10תת81)ביניהשופט
77scc2002,Wellcome:הקנדיהעליון Foandation Lrt")"2

.

~Apotexפטנטאושךשבה שלהרגילההביולוגיתהפעילותללאהיעילותבדרישתעמדלאאשר,AZT-התרופתעל

sec81,41~Harvard.87.הגוףתאי College case, supra note

שלהבעייתיתהפסיקהאושרהבוSchmeiserבענייןהדיןפסקקבלתטרםלדפוסירדהמאמר97
צמחזהבמקרה)גניםשללפטנטהכשירותהוכרהאולםחייםבעלישללפטנטיםכשירות-אי

בעצםהפרהראתההרובדעתשכןצמחיםעללפטנטיםעקיפההכרהניתנהבפועל.(הקנולה
שלההשלכותאתלמזערמודעניסיוןנעשהבכך.בפטנטהמכוסהגןהמכילצמחשלהגידול
S.902:ראו,oncomouse~-הבעניןהדיןפסק .C .R12004ל]Monsanto Caaadh1.Schnseiser

אולחוקמתנגד,לדעתו,יהאבהםשהשימושלאמצאהופירוטבקשהכללקבליסרבהרשם"98
.1053(ע),'בכרךי"חא,1926,והמדגמיםהפטנטיםלפקודת(5)8'ס."הציבורלסדריאולמוסר

3tTheוב1.'נמ"כעפלנטקס72/244א"ע99 Wellcome Foundation29,59(2)כזד"פ.
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להכרעהבישראלמעולםהובאהלאטרנסגנייםחייםבעליעלהפטנטיםסוגיית
הישראליהפטנטיםרשםהחלטת.הפטנטיםרשםבפניאושיפוטיתערכאהבפני
Wisconsinבעניין Alunuli Research Foundation00!(עניין":להלן("Wisconsin
עלפטנטבענייןשיפוטיתהחלטהניתנהשבוהיחידהמקרה,ידיעתילמיטב,הנה

שלזניםארבעההיולפטנטהבקשותנשוא.טרנסגניבאורגניזםדוברשלאהגם,החי
דוברלדעתושכן,כמבוקשפטנטלהעניקסירבהפטנטיםבוחן.מיקרואורגניזמים
(ומטוהרותמבודדות)זכותתרביותבצורתגודלואשרהטבעמןבמיקרואורגניזמים

.הפטנטיםלחוק(2)7סעיףהוראתעלהושתתההבקשהדחיית.פראייםזניםשל
,דווקניתגישהבהחלטתוגילהאשרהפטנטיםרשםבפניערערוהמבקשות

הבידודבפעולותאין,בטבעהמצוייםבמיקרואורגניזמיםמרוברכאשרשלפיה
וניסיוןמאמץ,מומחיותבכךשהושקעוהגם-זכותלתרביותוהפיכתםוהטיהור

שלאחדשכמוצרהאמצאהנשואהמיקרואורגניזמיםאתלהחשיבכדי-רבים
:לפטנטכשיריםאינםכאלהמיקרואורגניזמיםכינקבעכןעל.הטבעמןנלקח

שנעשתהפעולהעקבמוטציהגרימתעלהמעידותנגדיותמדעיותראיותבהעדר"
אינה,הטבעמןשהופקמיקרואורגניזםשלזכהתרבית,הפטנטמבקשיידיעל

.(.ק.מ-שליההדגשות)!0!"הפטנטיםלחוק(2)7סעיףבמובןפטנטכשירת
למסקנהמובילטרנסגנייםחייםבעלילענייןהפטנטיםרשםהחלטתיישום

בהחלטתהדגש.בישראלכאלוביוטכנולוגיותאמצאותשללפטנטכשירותבדבר
,מהטבעבודדהאםלמעט,טבעיתכולהשכלשאמצאהכךעלהואהפטנטיםרשם
,היגיוןאותולפי.הפטנטיםלחוק(2)7סעיףהוראתפיעלפטנטכשירתאינה

גרמהאשרהממציאשלאקטיביתפעולהעליושבוצעהאורגניזם,זאתלעומת
מןשהופקכמוצרלהיחשביכולאינו,טרנסגניחייםבעלכמו,כלשהולשינוי
.פטנטכשירתכזושאמצאהומכאן,הטבע

הדיןכיחשלדינולפסקבדומה,הפטנטיםרשםבמשרדהנוהגתהפרקטיקה
Harvard~-הבענייןהאירופיהפטנטיםבמשררלערעורים Oncomouse,חייםבעל

נופלתכזואמצאהאיןולכן,"זן"כולא)"Species"("מין"כמוגדרטרנסגני
מסמיכההוראהבהיעדר.חיים02ןבעליזנישללפטנטהכשירותאיסורבגדר

שיקוליםשוקלאינו-מדיניותשלכעניין-הישראליהפטנטיםמשרד,מפורשת
בענייןשנקבעהעיקרוןשגםנראה,מכךיתרה.לפטנטהכשירותבחינתכעתערכיים

Wisconsinאמצאות.כיוםהפטנטיםמשרדמדיניותאתמייצגואינומיושםאינו

Wlsconsinלבקשת,75013,86190'מספטנטלמתןבקשה100 ~klunuli Research Foundation

.(במערכתשמורעותק)(פורסםלא)(11.20.!991)
נקבעשכן,לפטנטכשיריםהמיקרואורגניזמיםנמצאוזהכמקרה,זאתעם.46'בע,שם101

סביבהאינוהמיקרואורגניזמיםדגימותנלקחושממנוהביובמערכתשלהטיהורשמיכל
.47-52'בע,שם.האדםשלידיומעשהפריסביבהאלאטבעית

הזרע92/1377א"תראוצמחיםשלבמקרה"זן"להגדרתהישראליתהפסיקהלהתייחסות102

.360(!)נדד"פ,מ"בעדרוםשדהיבולי'נמ"כע(1939)
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הטכנולוגיויישומםבודדו,שהופקוהחימןבחומריםעניינןרבותביוטכנולוגיות

ורקמותגזעתאי,למיניהםפרוטאינים,DNAומולקולותגנים,למשל,כך.זוהה
המבנהזיהוי,בידודםעצםאך,בטבעקיימיםמוצריםמייצגיםכולם-אחרות
למילויבכפוף,הישראליהפטנטיםמשרדלדעת,מאפשריםהטכנולוגיוהיישום

.03ןכאמצאהבהםהכרה,החוקדרישותשאר
באשרחשיבותהמערביבעולםהפסיקהבגישתולשינויהחקיקתיתלהתפתחות
,ביוטכנולוגיותאמצאותשללפטנטיםלכשירותהישראליתהמשפטיתלהתייחסות

בדברהשיפוטיתההכרעהתידרשאםכינראה.טרנסגנייםחייםבעלישללרבות
.חיוביתתהיההישראליהמשפטגישת,טרנסגנייםחייםבעלישללפטנטכשירותם
הפטנטיםבחוקמסמיכהתשתיתחסרה,ראשית:נימוקיםכמהמוביליםזולמסקנה
בולטהדברובמיוחד,לפטנטהכשירותבמסגרתואחריםמוסרייםערכיםלשקלול
הערכיםסעיףגריעת.הפטנטיםחוקחקיקתעםהמוסרסעיףהשמטתלאור

לערכיכלשהומשקלמתןנגדברורהוקביעהמכווןמדיניותשינויפירושהמהחוק

הברית-בארצותהביאכזותשתיתהיעדר.104הפטנטיםבדיניהציבורולתקנתמוסר
להניחסיבהואין,לפטנטהכשירותבקביעתשוניםערכיםלעירובניסיוןכללדחיית
תצטרףהישראליתשהפסיקהגםחשוב.שונהתהיההישראליהמשפטשגישת

עלהרוחניהקנייןהגנתאתלהגדילהעולמיתהמגמהאחרותעקובהאירופיתלזו
שאינההגם,הישראליתהביוטכנולוגיהתעשיית,שנית.ביוטכנולוגיותאמצאות
הרוחניהקנייןלהגנתזקוקה,והאמריקניתהאירופיותהתעשיותשלהממדיםבעלת
ואףנחותהבעמרהעצמהתמצאישראלשאחרת,ביוטכנולוגיותאמצאותעל

הוןקרנותעלרבהבמידהמסתמכותהישראליותהביוטכנולוגיהתעשיות.מביכה

.בישראלההגנהמהסרתלהירתעעלולותאשראמריקניותסיכון

!05טרנסגנייםחייםבעליעלפטנטהענקתבהליךערכייםשיקוליםשלמיקומם.ז

והמוסרייםהאתייםהשיקוליםשלמהותם.1
לפטנטבבקשה,70-השנותבראשית,האמריקניהפטנטיםבמשרדהדיוןהחלמאז

למעןפעילים,דתייםמנהיגיםשלרחבהקואליציהחברה,Oncomouse'-העל
פטנטיםמתןנגד,אחריםופעיליםחקלאים,הסביבהואיכותהחייםבעליזכויות

.החימןאמצאותעל

.85(2003)ומסחרמשפטביוטכנולוגיהבראש'א'דראו103
במשפטפרשנותברק'אראו,מאוחרתלפרשנותבאשרכאמורחקיקהשינויהשמעותלעניין104

.54-57,778-781(החקיקהפרשנות:בכרך,ג"תשנ)
הערכייםהטיעוניםשלומפורטתרחבהסקירהזוברשימהלכלולהיהניתןלאמקוםמטעמי105

כירקלהעיראבקש.הנגדותשובותטרנסגנייםחייםבעליעלפטנטיםהענקתנגדהמרכזיים
ביוטכנולוגיותאמצאותכנגדהמוסריותבטענותממשאין,לטעמי,הערכיהדיוןשלבסופו
.כלל
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לסכםניתןחייםבעליעלהפטנטיםכלכנגדהבסיסיהמוסריהטיעוןאת
נתפסתהגנטיתההנדסה."אלוהיםשלתפקידמשהקהאדם":מיליםבחמש
.הטבעשלוהמתמידהאיטי,הטבעיבמהלךמתערבתשהיאמשוםמוסריתכשגויה
בתחומיעצמוהמדעיהמחקרכלפישיופנוהראוימן,אלהכגוןמטפיזייםטיעונים
טיעון.המחקרלתוצאותהמשפטיתההגנהכנגדולאוהביוטכנולוגיההגנטיקה

החיעלפטנטיםכיהטיעוןהנוהבריאהבמעשההתערבותבדברלטיעוןמשיק
שבעליאלא.כלכליערךבעלתלסחורההפיכתםידיעלהחייםקדושתאתמבזים
כגון,מגבלותישנןזוקנייןזכותעל.מלאהלבעלותמושאומתמידמאזהיוחיים

נימוק.הקנייןבמהותפוגעותאינןאלומגבלותאולם,חייםבעליצערחוקהוראות
חייביםחייםבעליעלבפטנטיםהמצדדיםגם.חייםבעליצערמניעתהנונוסף

.האדםבנישלצורכיהםולמעןהמדעלמעןסובליםחייםכעליכילהודות
הואחייםבבעליפטנטיםכנגדחייםבעליעלההגנהפעילישלהמרכזיהנימוק

כתוצאההחייםבעלישלבסבלדרמטיתלעלייהתביארוחניקנייןשהגנתההנחה
בטכנולוגיותמהשימושכתוצאה.הנכוןהואההפך.היאולא,המדעימהמחקר
מובהקותתוצאותלקבלכדימעבדהחיותלפחותייזקקוחוקרים,הגנטיתההנדסה
אדם,חייםלבעליסבלגרימתעלהאיסורבחוקשנקבעמשעה,ועוד.לניסויים

חייםבעלעלפטנטבידיואםגםהחייםלבעליאסוריםוסבלנזקלגרוםיוכללא

אתלנצלהגדולותהביוטכנולוגיהחברותשלברצונןנוגענוסףחשש.טרנסגני
.המונופוליןניצולתוךגבוהיםלמחיריםשתובילפעולה,שיותרכמההפטנטים

מהאוכלוסייהיימנעו,וחקלאייםרפואיים,ביוטכנולוגייםמוצרים,זותזהפיעל

ולבריאותלקיוםהבסיסיתהזכותשלילתתוך,העשיריםשלנחלתםויהיוהכללית

תעשייתשלהמוצריםכלכמעט,ראשית,כילטעוןניתןזהחששכנגד.מהיתר
,גבוההמחיריםרמת.ונפוץרחבלשימושהמיועדיםמוצריםהםהביוטכנולוגיה

תוכללאזושכן,הביוטכנולוגיהתעשייתבידיפיפיותחרבתהווה,אפשריתבלתי
תהיהכןאםאלא,ובפיתוחבמחקרהעצומותההשקעותאתלהחזירואףלהרוויח

ממוצריחלק,שנית.תחרותבניבמחיריםהמוצריםשלורחבהמסיביתצריכה
תיתכןלאכןועל,קיימיםמוצריםלשפראולהחליףבאיםהביוטכנולוגיהתעשיית

לרעהלניצולהתשובות.תחליפייםמוצריםשלקיומםבשלמדיגבוההמחיררמת
חובתעקרון,העסקייםההגבליםדיניבמסגרתלהימצאוצריכותיכולותפטנטשל
רישיונותנושאאתמסדירלחוק'זפרק.עצמםהפטנטיםובדיניבחוזיםהלבתום

המונופוליןשללרעהניצולומניעתהציבורטובתשלושיקוליםבפטנטיםהכפייה

תוךלאחריםגםהאמצאהוניצולייצורזכותמתןמאפשריםהפטנטבעלבידי
.הפטנטבעלשלהקנייניתבזכותופגיעה

,לפטנטהכשירותאתלהתנותראויאםהיאזהבענייןהמרכזיתהשאלה

ולעודהציבורלתקנת,למוסרמנוגדתאינהשהאמצאהבכך,הרוחנילקנייןהזכות
כשירותםובחינתהפטנטיםדיניבמסגרתמקוםאין,לתפיסתי?ציבורייםאינטרסים
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פטנטים.ואתייםסביבתיים,מוסרייםלשיקולים,טרנסגנייםחייםבעלישללפטנט

הכשרנותניםואינםבטבעהקיימיםביצוריםרוחניקנייןזכויותמעניקיםאינםאלו
באפשרותלראותגםאין.חוקייםבלתיאומוסרייםבלתייישוםאופעולהלכל

ליצירתאואתילאמדעילמחקרהכשרמשוםטרנסגניחייםבעלעלפטנטלקבל
מעניקיםפטנטים.סביבתיתאובריאותיתסכנההמהוויםטרנסגנייםחייםבעלי
הםאין;אחריםידיעלהאמצאהשלמורשהלאניצוללמנועשליליתזכותרק

ולנצלהבפטנטהמוגנתהאמצאהאתלייצרחיובייםהיתראוהכשרכלמעניקים
.לחוקמנוגדזהייצוראם

חייםבעליעלמוענקיםלהיותצריכיםפטנטים,זהמחשבהלקובהתאם
דינישלהטכניותבדרישותהעומדיםגנטיתהנדסהתוצאתשהםטרנסגניים
השאלהלביןחייםבעליעלהפטנטיםהענקתנושאביןלהבחץיש.הפטנטים
בתחומיםמדעיבמחקרלעסוקלאדםמותרכללאם,אוליהמטפיזית,הבסיסית

זכותושאלת,בטבעהאדםשלהתערבותוגבולות.גנטיתוהנדסהגנטיקהשלאלו
שישוהסיכוייםוהסכנותהחייםהיצוריםשלהגנטיהמבנהואתהטבעאתלשנות

חדותתשובותוחסרותמורכבותאלודילמות.במחלוקתנתונים,אלובפעולות
אולם.הכרחיאףולטעמי,רצויהואאלובשאלותחברתי-ציבורידיון.ופשוטות

,ביוטכנולוגיותאמצאותשללפטנטהכשירותולשאלתהפטנטיםלדיניהקשורבכל
פטנטעליהלקבלזכאיפטנטכשירתאמצאהבעל.כלוםולאזולהתלבטותאין

אמצאתואת,רשותוללא,מלנצלמאחריםלמנועיוכלכךשרקמשוםפשוט
.השקעתומפרותביושרשלאולהשתכר
מוסריתהערכהלבצעהפטנטיםרשםמשרדשלהתאמתו-לאיקשורנוסףנימוק

עלפטנטלהעניקאםההחלטהבעתהאירופיהפטנטיםמשרדשלהקשיים.כזו
מוכיחים,עתבאותהנתוןהיההמשרדשבהםהגדוליםוהלחצים,Oncomouse~-ה

מוסריותהכרעותלקבלוהראויההמתאימההזירהאינםהפטנטיםמשרדיכי
דילמותמעוררים,אמצאותשליישומיםלדייקאםאו,שונותאמצאות.וחברתיות
,כך.הביוטכנולוגיהתחוםאתדווקאמאפייןהדברואיןקשותוחברתיותמוסריות
בתחוםאמצאותעלרוחניקנייןהגנתמלכתחילהלאשרמקוםהיההאם,למשל
במדינותחריפהחברתיתבמחלוקתמצויהגרעיניהנשקנושאכאשר,הגרעיניהנשק
בסיסיותהכרעותלקבלתהמתאימההזירהאינוהפטנטיםמשרדכיברור?שונות

מאפשרתהביוטכנולוגיהבאשר,נוספיםקשייםמציבההביוטכנולוגיה.כאלה
אינטואיטיביבאופןאשראפשרויותועודמיניםביןגניםמעבר,חייםצורותשינוי
.רתיעהכלפיהןמגליםאדםבני

האמצאהניצולעלמגבלותלצדלפטנטכשירות.2
שיסברויש.מסוימיםנושאיםעללפקחהראוימןכינחרצותהשקפותלכולנו

כשירותאינןשהןלקבועואף,מניעהבאמצעיהקשורותאמצאותלאסורראויכי
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משתנותכאלוהתנגדויות.הסביבהאתהמסכנותבאמצאותיתמקדואחרים.לפטנט
מניעת.עתידנוועלביטחוננועל,חיינועלאחראיוםקייםתקופהובכללעתמעת

שלאפשריותמזיקותלתוצאותהמענהלהיותיכולהאינהלפטנטיםהכשירות
.הנזקיםאוהסכנותכנגדהמחוקקשלבחקיקהלהיותחייבהמענה.שוניםמוצרים

.כאלולמפגעיםהראויהסכרהנםהפטנטיםרשםמשרדולאהמשפטבתילא
אולם.מוסריותודילמותסיכוניםנטולתהביוטכנולוגיהכילטעוןנאיביזהיהיה
הטכנולוגיהלכשירותקשרללא,ולווסתלנטרלראויהללווהסיכוניםהסכנותאת

.הפטנטיםדיניבמסגרתולאהאפשרייםהנזקיםשלרגולציהבאמצעות,לפטנט
,נפץחומרשלחדשסוגעלפטנטלקבלאדםיכולהפטנטיםדינילפי,למשל,כך

פטנטבעל.7ו106באמצאתואופרטיבישימושלעשותעליויאסוראחרדיןאולם
אמצאתואתליישםכדיהבריאותרשויותשלכרשותןעדייןחייבתרופהשהוא

אמצאותשללפטנטהכשירותביןלהבחיןיש,ושוב.לציבורהנמכרתתרופהבצורת
ביסוס.כלשהיאמצאהניצולאוביישוםהכרוכיםהסיכוניםבקרתלביןטכנולוגיות

הפטנטיםלחוק(ב)49סעיף.עצמםהישראליםהפטנטיםבדינימצויזהלרעיון
בדרךאוכדיןשלאניצולאמצאהלנצלרשותמתןמשוםהפטנטבמתןאין":קובע

בבירורעולההסעיףמלשון."דיןכלפיעלקיימותזכויותהפרתמשוםבהשיש

בסתירהלעמודיכוללפטנטיםאמצאותשניצולבכךבמפורשמכירהמחוקקכי
הישראליהחוקאין,זאתובכל.אחרותבזכויותפגיעהלהוותאושוניםלחוקים
לעמידתהאוהאמצאהניצוללחוקיותבררישהלפטנטהכשירותעצםעלמתנה

.כלשהןערכיותבנורמות
אמצאהשללפטנטכשירות-איבדברסייגהכוללתהאירופיתבגישהגם

רגולצייתשללהעדפהנטייהלמצואניתן,הציבורלתקנתאולמוסרהמנוגדת
לדירקרטיבה(1)6סעיף.כשירות-איבשלהפטנטהגנתשלילתפניעלסיכונים
קובע,וניצולההאמצאהמוסריות-איבשללפטנטהכשירות-אינושאאתהמסדיר

שניצולמשוםרקהציבורלתקנתאולמוסרכמנוגדייחשבלאאמצאהניצולכי
.ן0ןהדיןפיעלאסורכאמור

?מוסריתבלתייצירהלביןמוסריבלתיפטנטביןמה.3

ערכייםלשיקוליםקשרללאניתנתרוחניקנייןהגנתשלפיוהרעיוןיישוםאת
אינויוצריםזכויותחוק.08ןיוצריםלזכויותבאשרהחוקיבהסדרלמצואניתןשונים
בערכיםאלותרבותיותיצירותעלהרוחניהקנייןהגנתשלקיומהאתכללמתנה

אתתזכהעדיין,אחריםבערכיםהפוגעתכזואומוסריתבלתיויצירה,כלשהם

הכלעדישיישומןאמצאותכילקבועמנתעלמיוחדלחיקוקהקונגרסנזקקהברית-בארצות106
u.2185(1999).לפטנטכשירותאינןאטומיבנשקהוא .s .c42.

TRIPs.275(2):טריפסבהסכםגםלמצואניתןדומהנוסח;44/98Directive/א[65(1)107

זכותחוק:מנדטורייםחקיקהמקורותבשנימצוייוצריםלזכויותבאשרהנורמטיביההסדר108
.1924יוצריםזכותופקודת1911,יוצרים
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למערכתמחוץהמצויותאחרותחוקהוראותישנן,מנגד.קניינית09ןבהגנהיוצרה

יצירותפרסוםעלמוסרית-הערכיתהבקרהאתמסדירותאשרהיוצריםזכויותדיני
.ובהפצתםאלובערכיםהפוגעות
לביקורתהמועצהותקנות0ין1927,הראינועסרטיפקודתבישראל,למשל,כך
שלאישורטעונהסרטשלהצגהכלכיקובעות,1979111-ם"תש,ומחזותסרטים

שלהקרנתואתלפסולהציבורתקנתושלמוסרשלמנימוקיםהרשאית,המועצה
.סרט12ן

טרנסגנייםחייםבעליעלבפטנטיםהכרוכיםהסיכוניםשלרגולציה.4
שמותרחייםבעלילסוגי,המדעיהמחקרלמרחבסייגיםלהיקבעחייביםכימוסכם
.טרנסגנייםחייםלבעלילהעניקשמותר,והאחרותהאנושיות,ולתכונותליצור
כמהעד,ולצמצםאלוחייםבעליזכויותעללשמורהחובהקיימת,מכךיתרה

.להםלהיגרםהעלולהנזקואתסבלםאת,שאפשר
בעלעללפטנטבקשהדוחיםאוהמעניקיםהפטנטיםדינילצד,כןעל

מערכתלפעולאמורה,הרגיליםלפטנטהכשירותתנאיפיעלטרנסגניחיימ

,מוסריות,סביבתיותנורמותשלאכיפתןואתקיומןאתלוודאשתפקידהדינים

חמקמקים,בעייתייםהםאלהבענייניםוהאסורהמותרגבולות.ועודבריאותיות
תשובותלהןולתתאלולבעיותלהידרשעלינוחובהאולם.לקביעהוקשים

אינהוהביוטכנולוגיההמדעהתפתחותשכן,מלאותלאאםגם,נורמטיביות
שילוו,אלונורמות.ואחרותמוסריותדילמותלפתחנומציבהכברוהיא,ממתינה

השימושועדהחייםבעליייצורדרך,המחקרמשלב,הביוטכנולוגיהתעשייתאת
.11'נושאבכלהשוניםהאינטרסיםאיזוניאתישקפו,וניצולםבהם

סירבוהאנגלייםהמשפטבתישבהםמקריםשלבודדמספרהרחוקבעברהיובאנגליה109
בלתישנחשבוכיצירותמחבריםשל(בקיומןהכרה-מאילהבדיל)יוצריםזכויותלאכוף

:ראו.הדתאתמחללותאומשמיצות,מוסריות
~

F.E. Skone JanaesשW.A. Copinger

178-177(1999,.eds.81אGamett.)1,.ed1401,400[ת])

Copyrighf

היחידהדיןפסק;

יוצריםזכויותייאכפולאשלפיהההלכהעלחוזרבאנגליההמודרניתמהעתזהבעניין
כלליתחברתיתהסכמהכיוםאיןכיבעתבהקובעאולם,קיצוניתמוסריות-אישלבמקרים
Avery1Stephens,:ראו.העיקרוןאתליישםניתןלאובהיעדרה,כזומוסריות-אימהיבאשר

477.E.R14112[1988].
.128(ע),'אכרךי"הא,1927,הראינועסרטיפקודת110
.159ת"ק,1979-ם"תש,ומחזותסרטיםלביקורתהמועצהתקנות111
סמכותהכיסברההפסיקהאולם,בתקנותאובפקודהמפורטיםאינםהמועצהשלשיקוליה112
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תיתכן.הגנטיהמחקרכלפירגולטיביותגישותמספרלהיותיכולותכירקאעיר,זאתעם
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קוגמןמאיר

סיכום.ה

להגדלת,החילמשקטרנסגנייםחייםבעליושלהביוטכנולוגיהשלתרומתם
מבטיחה,קשותלמחלותרפואייםוטיפוליםתרופותולפיתוחבעולםהמזוןהיצע
גילוהביוטכנולוגיהותעשייתהשוניםהמחקרמכוני.חייםומצילתדרמטיתלהיות

.טרנסגנייםחייםבעליוייצורבפיתוחוהכלכליהמדעיהפוטנציאלאתהםגם
אמצאותשלרבלמספרהביאו,מאומצתמחקריתובפעילותבכסף,השקעותיהם

.פטנטיםבדמותרוחניקנייןהגנתעליהןמבקשותהביוטכנולוגיהשחברות
הועלו,זהמרתקבתחוםוהטכנולוגיותהמדעיותההתפתחויותעםבבדבד
הנובעתהמוסריתוהבעייתיותהסיכוניםאתלמנועכדישלפיהןשונותטענות

על,פטנטבדמות,קנייניתהגנההענקתלאסוריש,טרנסגניותאמצאותשלמקיומן
נתמכתאינהואףנכונהאינההרוחניהקנייןהגנתשלכזופסילה.אלהאמצאות
הביוטכנולוגיהשלגורפתפסילהביןולהבחיןלהיזהרעלינו.הנכוניםבנימוקים
סייגיםהמטילה,יותרראויה,מאוזנתגישהלביןהטרנסגנייםהחייםבעליורעיון

,באמצאתוקנייניתהכרהלקבלממציאשלזכותו.יישומיהועלהביוטכנולוגיהעל
היתרפירושהאיןזושזכותגםמה,הכספיתהשקעתובפרותואףרוחוכעמל
.כלשהםנזקיםשתגרוםבדרךהאמצאהאתליישם

תוךטרנסגניותאמצאותשללפטנטבכשירותמזמןהכירהאמריקניהמשפט
התקווה.שוניםערכייםשיקוליםלביןלפטנטהכשירותדיניביןחדההפרדה
גם,לשינויהביאו,זוענקתעשייתשלהלחץ,וכמובןבביוטכנולוגיהשישהגדולה

יישור"תוך,באירופההמשפטבתיושלהמחוקקשל,בתחילהומהוססאיטיאם
.האמריקניהמשפטעם"קו

בעקבותילך,בענייןהכרעהשעתבבוא,הישראליהמשפטשגםהראוימן
אלוטרנסגניותאמצאותשלכשירותןאתויבחןהמערביבמשפטהברורההמגמה

השארתתוך,הפטנטיםדינישלהמסורתיותהטכניותהדרישותפיעללפטנטים
.למחוקקזהשבשטחהסיכוניםשלהרגולציה
בקביעתיהאביותרוהצודקהיעיל,הנכוןההסדר,זהבמאמרשפירטתיכפי

הכללהוללא,טכנייםקריטריוניםלפיטרנסגניותאמצאותשללפטנטהכשירות
בקרהמערכתלצדוזאת,הפטנטיםדינילמערכתחיצונייםערכייםנימוקיםשל

.הפוטנציאלייםהסיכוניםלבקרתשתדאגרגולטיבית
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