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Kedves Dr. Esper és Dr. Amy Jenkins!

Mellékelve van a Knowledge Ecology International (KEI) arra irányuló kérése, hogy a Védelmi Minisztérium (DoD) 
vizsgálja ki a Moderna Therapeutics ("Moderna") nyilvánvaló kudarcát a Defense Advanced Research Projects Agency 
(DARPA) által a találmányokra vonatkozó szabadalmak iránti kérelmek tárgyában kapott díjak nyilvánosságra 
hozatalában. .

A kérést Luis Gil Abinader 2020. augusztus 27-i mellékelt jelentése tartalmazza, melynek címe: „2020:3 KEI 
Research Note: A Moderna nem tette közzé a DARPA-finanszírozást a szabadalmaztatott 
találmányokban.”

Az Egyesült Államok szövetségi kormányának szabadalmi bejelentésekben nyújtott támogatásának közzétételére vonatkozó 

kötelezettség a Bayh-Dole törvény és az Egyesült Államok Szabadalmi és Védjegyhivatala által kiadott rendeletek előírása.

A Moderna az Autonomous Diagnostics to Enable Prevention and Therapeutics (ADEPT) 
program egyik díjazottja volt, és a DARPA támogatásával végzett mRNS-oltásokkal 
kapcsolatos kutatásokat. A Moderna az ADEPT-finanszírozást Chikungunya és Zika vakcina 
programjaiban használta fel. Valószínű, hogy a DARPA díjak általánosabban támogatták 
mRNS platformjuk létrehozását, amely más vírusfertőzések ellen is használható,
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beleértve a COVID-19-et is. Ezt a támogatást maga a DARPA is elismeri; Például a DARPA weboldalán jelenleg 
egy kijelentés található, amely kijelenti, hogy „[a]z első olyan koronavírus elleni vakcina, amelyet az emberen 
teszteltek, a DARPA befektetése a Moderna vállalatba.”

A Moderna által 2013. március 22. óta benyújtott szabadalmak közül több (amikor az első DARPA-támogatást 
is odaítélték) olyan találmányokra vonatkozik, amelyek mRNS vakcina beadásával immunválasz kiváltására 
szolgáló eljárásokkal és készítményekkel kapcsolatosak. E szabadalmak némelyike   kifejezetten a 
Chikungunya és Zika elleni vakcina programjaihoz kapcsolódik, némelyik más vírusfertőzések elleni 
vakcinákra irányul, mások pedig általában a Moderna által kifejlesztett mRNS platformra vonatkoznak.

A KEI megvizsgálta a „Moderna” vagy „ModernaTx”-hez rendelt 126 szabadalmat, valamint 154 
szabadalmi bejelentést. Annak ellenére, hogy a bizonyítékok szerint több találmány is született a DARPA-
díjjal támogatott kutatás során, a Modernának rendelt szabadalmak vagy kérelmek közül egyetlenegy 
sem fedi fel az amerikai szövetségi kormányzati finanszírozást.

Az adófizetők befektetéseinek védelme érdekében a finanszírozó ügynökségnek orvosolnia kell a nyilvánosságra hozatal 

elmulasztását legalább a szabadalom helyesbítésének előírásával, és célszerűbb úgy, hogy a nyilvánosságra hozatal 

elmulasztásának szankciójaként maguknak a szabadalmaknak a tulajdonjogát veszi át.

Arra is kérjük a lehetőséget, hogy ezt a kérdést megvitassuk a DoD megfelelő személyeivel.
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