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A Szellemi Tulajdon Világszer-
vezetének (WIPO) meghatáro-
zása szerint „a hagyományos 
tudás olyan tudás, know-how, 
készségek és gyakorlatok, ame-
lyeket egy közösségen belül 
generációról generációra fejlesz-
tettek ki, tartanak fenn és adnak 
tovább, és amelyek gyakran a 
közösség kulturális vagy szellemi 
identitásának részét képezik”.1 A 
hagyományos tudás nemcsak 
legendákat, dalokat és rituálékat 
foglal magában, hanem gyógyí-
tási gyakorlatokat, vadászati vagy 
mezőgazdasági módszereket is.2  
Két körülmény veszélyezteti 
különösen a hagyományos tudás 
megőrzését: egyrészt egyre 
több olyan növény- és állatfaj 
kerül veszélybe, amelyektől az 
őslakos népek – a hagyományos 
tudás fő birtokosai – függenek. 
Másrészt a gyógyszeripari válla-
latok anélkül használják fel a ha-
gyományos tudást (pl. a Hoodia 
növény eredeti hatását), hogy 
tényleges birtokosait ezért 
kompenzálnák. 

A jogi probléma már a hagyo-
mányos tudás meghatározásá-
ból adódik. Felmerül a kérdés, 
miként lehet megvédeni egy ne-

hezen megragadható és szóban 
továbbadott jogi oltalom alatt 
álló eszközt a harmadik felek 
visszaéléseitől és kizsákmányolá-
sától. Vitatott továbbá, hogy 
mely személyek vagy csoportok 
tekinthetők a hagyományos 
tudás jogi tulajdonosainak. Eze-
ket a kérdéseket a mai napig 
nem sikerült egyértelműen tisz-
tázni, bár az elmúlt évtizedekben 
számos kísérlet történt a hagyo-
mányos tudás nemzetközi jogi 
védelmének kiépítésére. 

Korai fejlemények a 
környezetvédelmi jogban  

A hagyományos tudás oltamát  
elsőként a környezethasználati 
szabályokban, azaz olyan kör-
nyezetvédelmi jogi egyezmé-
nyekben találhatjuk, amelyek 
értelmében egy adott erőforrást 
a tagállamok nem vagy csak 
korlátozottan használhatnak.3 A 
környezethasználati szabályok 
alól találunk kivételeket, ide 
sorolhatjuk az 1893-ban a csen-
des-óceáni fókaállományok vé-
delme érdekében hozott válasz-
tottbírósági döntést,4 valamint az 
1931-es bálnavadászat szabályo-
zásáról szóló megállapodásban 

foglaltakat. A kivételek előfel-
tétele általában az volt, hogy 
hagyományos vadászati 
módszereket alkalmazzanak. 

A nemzetközi környezetvé-
delmi jogban a hagyományos 
tudást illetően az 1990-es évek 
hozták a legnagyobb fejlődést. 
Az Egyesült Nemzetek Szerveze-
tének Riói Konferenciáján (1992) 
első alkalommal hangsúlyozták 
az őslakos népek és a helyi kö-
zösségek különleges szerepét e 
jogterületet illetően. Ennek kö-
vetkeztében fogadták el a Bioló-
giai Sokféleség Egyezményt 
(CBD), amelynek 8. cikkének j) 
pontja az első olyan szerződés, 
amely közvetlen hivatkozást tar-
talmaz a hagyományos tudásra. 
Sokkal konkrétabb kötelezett-
ségek találhatók a Biológiai 
Sokféleség Egyezményhez 
csatolt, a genetikai erőforrások-
hoz való hozzáférésről és a 
hasznosításukból származó 
hasznok igazságos és méltányos 
megosztásáról szóló, 2010. októ-
ber 29-i Nagojai Jegyzőkönyv-
ben (Nagojai Jegyzőkönyv). E 
Jegyzőkönyv szabályozza a 
genetikai erőforrásokhoz való 
hozzáférést („access“)  és a 
hasznosításukból származó 
előnyök igazságos és méltányos 
megosztását („benefit-sharing”), 
és többször hivatkozik a 
hagyományos tudásra.  

Az őshonos népek jogai és 
kulturális jogok 

A nemzetközi környezetvé-
delmi jogon kívül a hagyomá-
nyos tudás szoros kapcsolatban 
áll az emberi jogok nemzetközi 
védelmével is. A hangsúly itt a 
hagyományos tudásra, mint az 
őslakos és helyi közösségek kul-
turális és spirituális identitásának 
részére helyeződik.5 

Az általános nemzetközi em-
beri jogi egyezményekben 
találhatók hivatkozási pontok a 
hagyományos tudás védelmére, 
ide sorolhatjuk a Polgári és 
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Politikai Jogok Nemzetközi 
Egyezségokmányában (ICCPR) 
és a Gazdasági, Szociális és 
Kulturális Jogok Nemzetközi 
Egyezségokmányában (ICESCR) 
megfogalmazott kulturális élet-
ben való részvételhez való 
jogot.6 

Konkrétabb a Nemzetközi 
Munkaügyi Szervezet (ILO) 
169. sz. egyezménye a függet-
len országokban élő bennszülött 
és törzsi népekről. Ez az egyez-
mény kifejezetten elismeri a 
bennszülött népek azon célkitű-
zését, hogy saját intézményeik, 
sajátos életmódjuk és gazdasági 
fejlődésük felett ellenőrzést 
gyakoroljanak. Ez új fejlemény, 
mivel addig azt feltételezték, 
hogy a bennszülött közösségek 
nem képesek saját ügyeik önálló 
intézésére.7 Bár az egyezmény 
nem tesz kifejezett említést a 
hagyományos tudásról, a benn-
szülöttek hagyományos élet-
módjára való utalása miatt mégis 
döntő jelentőségű. 2007-ben 
fogadták el az ENSZ Nyilatkoza-
tát az őslakos népek jogairól, 
amely kifejezetten elismeri a 
kulturális és szellemi tulajdonjo-
gokat, beleértve a hagyományos 
tudást is. Az ENSZ Közgyűlés 
határozatai azonban általában 
csak ajánlás jellegűek, és nem 

bírnak közvetlen jogi kötőerővel 
az aláíró államokra nézve.  

Összeegyeztethetőség a 
szellemi tulajdonjoggal 

A hagyományos tudás részben 
hasonlít a szellemi tulajdon-
hoz. A hagyományos tudásra 
vonatkozó rendelkezés beveze-
téséről először az irodalmi és 
művészeti művek védelméről 
szóló Berni Egyezmény 1967-es 
felülvizsgálatának keretében tár-
gyaltak. A hagyományos tudás 
alapvetően már csak azért sem 
egyeztethető össze a szellemi 
tulajdonnal, mert a legtöbb jogi 
eszköz megköveteli, hogy a mű 
feltalálója vagy szerzője egyér-
telműen azonosítható legyen.8  A 
szabadalmi jog emellett megkö-
veteli a találmány „újdonságát”.9 

Jelenlegi fejlemények: egy sui 
generis rendszer létrehozása 

Új fejlemény figyelhető meg a 
tekintetben, hogy a WIPO 
1998 óta egy nemzetközi szer-
ződés formájában működő sui 
generis rendszer kialakításán 
dolgozik a hagyományos tudás 
védelmére. 2000-ben a WIPO 
úgy döntött, hogy létrehozza a 
„Szellemi tulajdonjogokkal, 
genetikai erőforrásokkal, 

hagyományos tudás-
sal és népművészettel 
foglalkozó” kormány-
közi bizottságot (IGC). 
Azóta az IGC olyan 
eszközök kifejlesz-
tésén dolgozik, ame-
lyek átfogó védelmet 
biztosítanak a hagyo-
mányos tudással való 
visszaéléssel és a jog-
ellenes felhasználással 
szemben. A fő célt 
2009 óta a hagyomá-
nyos tudás és a kultu-
rális kifejezésformák 
védelméről szóló szer-
ződés szövegének 
elkészítése jelenti.10  A 
végleges szövegnek 
legkésőbb 2011-re 

kellett volna elkészülnie, erre 
azonban nem került sor. Azóta az 
IGC mandátumát - változatlan 
célkitűzésekkel - évente megújít-
ják, és a szerződéstervezet to-
vább fejlődik. Azonban a több 
mint 20 éves munka ellenére 
sem sikerült még máig egy 
konszenzusképes tervezetet 
létrehozni, így a dokumentum 
jogilag továbbra sem rendelke-
zik semmiféle kötőerővel. 

(A bejegyzést szövegét német 
nyelvről magyarra fordította:    
Dr. Beke-Martos Judit) 
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