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 املعنية بالتنمية وامللكية الفكريةاللجنة 
 

 اخلامسة عشرةالدورة 
 2015أأبريل  24اإىل  20جنيف، من 

 
 

تعد  اطأطرا  وننفيهاا التشريعي عل  املمواطن املرونة املتعلقة بالرباءات يف اإلطار القانوني 
 الرابع اجلزء –الصعيد الوطني واإلقليمي 

مانة عداد الأ  من اإ

من توصيات جدول أأعامل التمنية، طلبت اللجنُة املعنية ابلتمنية وامللكية  14يف س ياق املناقشات اخلاصة ابلتوصية  .1
ىل الأمانة أأن   تُعدَّ وثيقًة تتناول موطين املرونة اجلديدين التاليني املتعلقني ابلرباءات:الفكرية )اللجنة( يف دورهتا الثالثة عرشة اإ

نفاذ الرباءات )املادة   ،من اتفاق تريبس( 61)أأ( مرونة تطبيق أأو عدم تطبيق عقوابت جنائية يف اإ

ىل تقييد حقوق الرباءات )اليت تسمى "الاس تثناء الأم  73 ين"( )املادة)ب( والتدابري املتعلقة ابلأمن اليت قد تؤدي اإ
 من اتفاق تريبس(.

 وتتناول هذه الوثيقة الطلب املذكور أ نفًا. .2

ن  .3 اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية مدعوٌة اإ
ىل الإحاطة علاًم مبحتوايت هذه الوثيقة ومرفقهيا.  اإ
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 معيلملخص  أأوًل.

ىل  19الثالثة عرشة اليت ُعقدت يف الفرتة من  هتايف دور ،انقشت اللجنةُ  .4  CDIP/10/11 ، الوثيقة2014مايو  23اإ
تعدد الأطراف، ووافقت عىل أأن تُعدَّ وثيقٌة امل اخلاصة ابلعمل املقبل بشأأن مواطن املرونة املتعلقة ابلرباءات يف الإطار القانوين 

ً اكنت – عن موطنني جديدين من مواطن املرونة املتعلقة ابلرباءات  – تستند اإىل جتميع للحقائق دون أأي توصيات أأاي 
نفاذ الرباءات  ملناقش هتام يف دورة مقبةل للجنة، وهذان املوطنان هام مرونة تطبيق أأو عدم تطبيق عقوابت جنائية يف اإ

ىل تقييد حقوق الرباءات )ال 61 )املادة يت تسمى "الاس تثناء من اتفاق تريبس(، والتدابري املتعلقة ابلأمن اليت قد تؤدي اإ
 من اتفاق تريبس(. 73 الأمين"( )املادة

عداد هذه الوثيقة يه املهنجية  .5 اليت اعمتدهتا اللجنة فامي يتعلق ابلعمل السابق بشأأن مواطن  اذاهتواملهنجية املُت بعة يف اإ
ناول هذه الوثيقة . وتت .CDIP/13/10 Rev، و.CDIP/7/3 Rev، و.CDIP/5/4 Revاملرونة املتعلقة ابلرباءات، أأْي 

ر مفهوم لك موطن. وحتتوي عىل ُمرفقني، أأل وهام: رباءاتالعددًا غري شامل من مواطن املرونة يف جمال  ، فتصف تطو 
 اجلداول اليت تُصن ِف ش ىت جوانب مواطن املرونة املدروسة، والأحاكم القانونية ذات الصةل يف عدد من الولايت القضائية.

 اإىل جزأأين:وتنقسم هذه الوثيقة  .6

نفاذ الرباءات. وبعد مقدمة قصرية، ترد  )أأ( يُرك ِز اجلزء الأول عىل مرونة تطبيق أأو عدم تطبيق عقوابت جنائية يف اإ
ن اكنت توجد أأحاكم  د الوثيقة اإ ىل الإطار القانوين ادلويل، حُتد ِ ىل الإطار القانوين ادلويل. وبعد الإشارة اإ شارٌة اإ اإ

ائية عىل الصعيد الوطين أأم ل. وأأخريًا، يُصن ِف اجلزء الأول السامت الرئيس ية للنصوص تنظميية بشأأن العقوابت اجلن
 القانونية احلالية اخلاصة هبذه العقوابت اجلنائية.

م اجلزء الثاين توضيحًا خملتلف التدابري املُطبَّقة عىل الصعيد الوطين فامي يتعلق ابلأمن يف ظل ما يسمى  )ب( ويُقد ِ
 مين"."الاس تثناء الأ 
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نفاذ الرباءات اثنيًا.  مرونة تطبيق أأو عدم تطبيق عقوابت جنائية يف اإ

 مقدمة أأِلف.

س ندات تفرض أأنظمُة امللكية الفكرية يف مجيع أأحناء العامل جزاءات وعقوابت عىل َمْن يتعدى عىل حقوق حائزي  .7
امللكية؛ يك تكون تكل الأنظمُة فعاةًل. وميكن تصنيف تكل اجلزاءات والعقوابت بشلك عام اإىل ثالث مجموعات: جزاءات 

دارية، وعقوابت جنائية. واجملموعة الأخرية  تكون بسبب انهتاك القانون  – يه موضوع هذه الوثيقة اليت –مدنية، وجزاءات اإ
ِف بعض الأفعال بأأهن  ا جرمية.اجلنايئ اذلي يُعر 

وقد جرى العرف منذ فرتة طويةل عىل حامية فئات معينة من حقوق امللكية الفكرية بعقوابت جنائية، عىل سبيل  .8
ىل قانون حق املؤلف لس نة  1897املثال أأضافت الولايت املتحدة الأمريكية يف عام  اذلي مل يُطبَّق  1790عقوابت جنائية اإ

ل عىل عدد حمدود من التعدايت اليت ا دًا" و"من أأجل الرحب". ويف جمال اإ ، لوحظ يف بعض الولايت رباءاتالرتُكبت "مَعْ
ه العلامءُ  2، وجرى تنفيذ عقوابت جنائية يف عدد من البدلان.1القضائية وجود رغبة يف فرض عقوابت جنائية  3ومع ذكل، وجَّ

نفاذ حقوق  4خرباء القطاعو  ىل املشالكت اليت قد تنجم عن اإ  من خالل فرض عقوابت جنائية. رباءاتالالانتباَه اإ

 الإطار القانوين ادلويل  ابء.

من اتفاق تريبس عىل ما ييل: "تلزتم البدلان الأعضاء بفرض  61فامي يتعلق ابلإطار القانوين ادلويل، تنص املادة  .9
د للعالمات التجار  ية املسجةل أأو انتحال حقوق تطبيق الإجراءات والعقوابت اجلنائية عىل الأقل يف حالت التقليد املُتعمَّ

التدابري  –الصني املؤلف عىل نطاق جتارى". وفامي يتعلق هبذا احلمك، جاء يف تقرير هيئة منظمة التجارة العاملية يف قضية "
أأن اس تخدام  5"(حقوق امللكية الفكرية –الصني ( )"WT/DS362/R" )املؤثرة يف حامية حقوق امللكية الفكرية واإنفاذها

تفرض الزتامًا عىل أأعضاء منظمة التجارة العاملية، ولكن جاء يف التقرير أأيضًا أأن هذه  61لكمة "تلزتم" يدل عىل أأن املادة 
لزام اذلي تنص عليه". أأْي أأن الالزتام بفرض عقوابت جنائية ينطبق عىل  د "ما ل يقل عن أأربعة تقييدات عىل الإ املادة حُتد ِ

ارية وحقوق املؤلف وليس عىل مجيع حقوق امللكية الفكرية اليت يشملها اتفاق تريبس، وأأن الالزتام ينطبق العالمات التج
عىل التقليد والانتحال وليس عىل أأشاكل التعدي الأخرى، وأأن الالزتام ينطبق حيامن يكون تقليد العالمات التجارية 

دًا"، وحيامن حيدث هذا ا أأو لتقليد أأو الانتحال "عىل نطاق جتاري". وفامي يتعلق بأأول هذه انتحال حقوق املؤلف "ُمتعمَّ

                                                
1
الحتاد الأورويب بشأأن العقوابت اجلنائية هو فرض عقوبة لة من أأجل الأمر التوجهيي  اكن من أأبرز سامت مرشوع الاقرتاح اذلي أأعدته املفوضية الأوروبي 

م ،اعمتدأأن الربملان الأورويب اجلدير ابذلكر الرباءات. و َمْن يتعدى عىل  عىل – عىل الصعيد الوطين –جنائية  ر التوجهيي  املقرتح يف أأثناء القراءة الأوىل للأ
 التقليد والقرصنة.تكل التعديالت أأن العقوابت اجلنائية ل ينبغ  أأن تُطب ق سوى عىل وأأوحضت ديالت كبرية. قرارًا أأدخل تع ،(2007)أأبريل 

2
سواان، والربازيل، وبلغاراي، مثل: اجلزائر، وأأنغول، وأأنتيغوا وبربودا، والأرجنتني، وأأرمينيا، وجزر الهباما، وبرابدوس، وبيالروس، وبلجياك، وبلزي، وبواتن، وبوت  
ملزيد من و وغريها.  رأأس الأخرض، ومكبوداي، وكولومبيا، وجزر القمر، وكرواتيا، وكواب، واملكس يك، والفلبني، والاحتاد الرويس، والسويد، وسويرسا، واتيلند،وال

 التفاصيل، انظر املرفق الأول لهذه الوثيقة اذلي حيتوي عىل الأحاكم القانونية الوطنية والإقلميية.
3
يرينا مان   د نية املتعدي الإجرامية، ولكهنا من  الرباءاتتا أأن أأي قانون يفرض عقوابت جنائية عىل َمْن يتعدى عىل أأوحضت اإ سوف يشرتط عىل الأرحج تعمُّ

دًا عند فرض عقوبة جنائية يف جمال الرباءات. وعىل  امللكية  عكس فئاتانحية أأخرى لفتت الانتباَه اإىل صعوابت وضع احلد اذلي يُعترب عنده التعدي ُمتعمَّ
ذا اكن هذا احلد مرتفعًا جداً  ينالفكرية الأخرى، اإ ذا اكن هذا احلد ، فسوف حُياََك عدد أأقل من املُتعد  نفاذ اجلنايئ بشلك كبري. ولكن اإ ، وسوف تقل مزااي الإ

ين عقوابت جنائية عىل منخفضًا جدًا، فاإن هذه العقوبة قد تردع َمْن خيشون التعرض لعقوابت جنائية وتصدمه عن الابتاكر، "لغز فرض  عىل امللكية املُتعد 
 .498اإىل  495، الصفحات من 2011، 2، العدد 24الفكرية"، جمةل هارفرد للقانون والتكنولوجيا، اجملدل رمق 

4
 الرباءةكيفية جمازفة املديرين فامي خيص حصة  اإىل – شؤون امللكية الفكرية يف رشكة نوكيا مدير –الحتاد الأورويب، نبَّه تمي فرين ل تعليقًا عىل الأمر التوجهيي  

ماكنيةأأن  بعداملمنوحة عند اختاذ قرارات بشأأن اس تخدام تكنولوجيا معينة. فاإهنم ميضون قدمًا  ذا اكن املدير الرباءةالطعن يف  تتاح اإ ، ولكن الوضع س يختلف اإ
"، Prison over Patents? Proposed EU Law Unites Foes" بعنوان هد بذكل بول ميلر يف مقالاستش و ةل اجلنائية. ءيواجه احامتل اخلضوع للمسا

( عن وهجات نظر مشاهبة يف ورقة موقف هنايئ بشأأن EGA. وأأعربت امجلعية الأوروبية للأدوية غري املسجةل امللكية )2005ديسمرب  9نيويورك اتميز، 
ل لأمر توجهيي   الاقرتاح نفاذ حقوق امللكية الفكرية )مايو لربملان الأورويب واجمللس بشأأن الاملُعدَّ  (.2006لتدابري اجلنائية الرامية اإىل ضامن اإ

5
نفاذها" ) –تقرير الهيئة "الصني   حقوق امللكية  –( )"الصني 2009يناير  WT/DS362/R( )26التدابري املؤثرة يف حامية حقوق امللكية الفكرية واإ

 الفكرية"(.
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لزامية فامي خيص حقوق امللكية الفكرية الأخرى خبالف العالمة  التقييدات، أأوحضت الهيئة أأن العقوابت اجلنائية ليست اإ
 التجارية وحق املؤلف.

لزام عىل  61كام أأن امجلةل الرابعة من املادة  .10 املس توى املتعدد الأطراف بفرض عقوابت تدل مضنًا عىل عدم وجود اإ
جنائية بسبب التعدي عىل حقوق ملكية فكرية خبالف العالمة التجارية وحق املؤلف. وتتسم العبارة الأوىل من امجلةل الرابعة 

أأخرى يف الواقع بطابع جوازي: "جيوز للبدلان الأعضاء فرض تطبيق الإجراءات والعقوابت اجلنائية يف حالت  61من املادة 
من حالت التعدي عىل حقوق امللكية الفكرية"، عىل عكس الطابع الإلزايم للجمةل الأوىل. ويف هذا الصدد، ذكر تقرير 

متنح الأعضاء حق اختيار جترمي التعدايت  61" أأن: "امجلةل الرابعة من املادة حقوق امللكية الفكرية –الصني الهيئة يف قضية "
كرية، ل س امي عندما تُرتكب تكل التعدايت عن مْعٍد وعىل نطاق جتاري. ورمغ اخلطورة احملمتةل الأخرى عىل حقوق امللكية الف
 6أأي الزتام بتجرميها". 61لهذه التعدايت، ل تفرض املادة 

لزام دويل لأعضاء منظمة التجارة العاملية بفرض  رباءاتالولأن  .11 مس تثناة من هذا احلمك، فاإن هذا يعين أأنه ل يوجد اإ
عىل أأنه "جيوز للبدلان الأعضاء فرض  61. ويف هذا الصدد، تنص املادة الرباءاتجنائية عند التعدي عىل حقوق  عقوابت

تطبيق الإجراءات والعقوابت اجلنائية يف حالت أأخرى من حالت التعدي عىل حقوق امللكية الفكرية، ل س امي حني تمت 
الخنراط يف أأنشطة جتارية قامئة عىل لائية قد يكون رادعًا قواًي جنالتعدايت عن معد وعىل نطاق جتارى". وفرض عقوابت 

انهتاك حقوق امللكية الفكرية، وقد ُذكر يف الواقع أأن "احامتل التعرض لعقوابت جنائية قد يكون يف كثري من الأحيان قواًي مبا 
 7ة".حامل س ند امللكية أأهنا ُمتعدي يزمعيكف  لإقناع رشكة ابلعدول عن الأنشطة اليت قد 

َّبع هنٌج خمتلٌف خبصوص العقوابت اجلنائية خبالف الهنج اخلاص حبق املؤلف الرباءاتوفامي خيص حقوق  .12 ، يُت
 ُ ن امل ر هذه احلقيقة. فقد قيل مثاًل اإ عىل العالمات التجارية وحقوق  ينتعد  والعالمات التجارية. وهناك تفسريات عديدة قد ترُب ِ

ُ أأو و/املؤلف "يتسببون يف رضر أأكرب  ىل عقوابت رادعة أأشد  من امل نه رمغ أأن الرباءاتعىل  ينتعد  حيتاجون اإ خمتلف " أأو اإ
عىل  االصناعات حتاول الضغط للحصول عىل حامية أأقوى لفئات أأخرى من امللكية الفكرية )وخصوصًا حق املؤلف(، فاإهن

 8".الرباءاتبعض بشأأن املس توى املناسب محلاية ال بعضها مع خالف 

يناملُ ، لوحظ أأن "التجرمي ميكن أأن يدفع الرباءاتين عىل رض عقوابت جنائية عىل املُتعد  وفامي يتعلق بف .13 عىل  تعد 
تكبدها أأحصاب اإىل وقف أأنشطهتم غري القانونية )أأو عدم مزاولهتا من البداية(، ومن مثَّ يُقل ِل اخلسائر اليت ي عن معد الرباءات 
ىل اختاذ 9".الرباءات رًا للتاكليف اليت ادلوةل  وقد ُأشري أأيضًا اإ جراءات مدنية، مما قد يكون ُموف ِ جراءات جنائية، وليس اإ اإ

فًا وياكد ل يس تطيع بعض  10الرباءاتيتحملها أأحصاب  لأن التقايض املدين بشأأن الرباءات ميكن أأن يكون يف الواقع ُملك ِ
 11أأحصاب امللكية حتمل تلكفته.

                                                
6
 WT/DS362/R  518.7 قرة, الف2009يناير  26بتارخي. 
7
تمنية املس تدامة، "كتاب مرجع  عن اتفاق تريبس والتمنية"، مرشوع الأونكتاد واملركز ادلويل للتجارة والتمنية املس تدامة بشأأن حقوق امللكية الفكرية وال  

 .621، صفحة رمق 2005
8
يرينا د. مانتا، انظر احلاش ية رمق    .472أأعاله، الصفحة رمق  3اإ
9
يرينا د. مانتا،    .493أأعاله، الصفحة رمق  3انظر احلاش ية رمق اإ
10
د عىل   : ل نزال نريده"، جمةل هيوسنت للقانون الرضييب وقانون الرباءةهارودل أأ. بورلند، "الواجب الإجيايب ملامرسة العناية الالزمة يف قضااي التعدي املُتعمَّ

 .197، الصفحة 2005الأعامل، 
11
(، يف الولايت املتحدة الأمريكية، أأن متوسط تاكليف التقايض يف قضااي AIPLAية الأمريكية لقانون امللكية الفكرية )جاء يف تقرير صدر مؤخراً عن امجلع  

أألف دولر أأمرييك يف حاةل املطالبة اليت ميكن أأن تكون قميهتا أأقل من مليون  750اكن عىل النحو ال يت: بلغ متوسط التاكليف القانونية  الرباءاتالتعدي عىل 
ضًا للمخاطرة"، ميكن أأن يصل اإجاميل تاكليف  25ولر أأمرييك. وحيامن اكن املبلغ اذلي يرتاوح من مليون دولر أأمرييك اإىل د مليون دولر أأمرييك يُعترب "ُمعرَّ

 ماليني 5ف القانونية طوال احملامكة اإىل مليون دولر أأمرييك، ميكن أأن تصل التاكلي 25مليون دولر أأمرييك. ويف حاةل املطالبة اليت تزيد عىل  2.8التقايض اإىل 
)تقرير دراسة  الرباءاتدولر أأمرييك. وارتفاع تاكليف هذا التقايض أأقنع كثريًا من الرشاكت الصغرية واملتوسطة احلجم ابلعدول عن رفع قضية بشأأن التعدي عىل 
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نفاذ املدين لنهتااكت وقد وجَّ  .14 ، ل س امي نطاقها وحصهتا. ويف الرباءاتالانتباَه اإىل خصوصية حقوق  الرباءاته أأنصاُر الإ
(، يف معرض تعليقه عىل مرشوع الأمر التوجهيي  الصادر عن CIPAهذا الصدد، ذكر املعهد القانوين لوالكء الرباءات )

نفاذ حقوق امللكية الف كرية، أأن العقوابت اجلنائية ليست ابلرضورة الاحتاد الأورويب بشأأن التدابري اجلنائية الرامية اإىل ضامن اإ
جراءات التعدي )بعد منح الرباءة( أأن  الرباءات: "رمغ أأن الرباءاتمناس بًة يف جمال  تُفَحص حفصًا اكماًل، من الشائع يف اإ

، كام أأن توجد خالفات بشأأن نطاق امحلاية مبوجب الرباءة وبشأأن مشول الرباءة ملنتج معني أأو معلية تصنيع معينة من عدمه
أأن ما  ونفسوف يزمع املنافس -حصة الرباءة سوف يُطعن فهيا، ويف كثري من القضااي تنعكس هذه الأمور بعضها عىل بعض 

يناملُ اةل تطبيق عقوابت جنائية عىل يقومون به ل يدخل يف نطاق الرباءة الصحيح. ويف ح ، فاإن الشكوك الرباءاتعىل  تعد 
تكون مضن  لذلين يفكرون يف الأنشطة اليت قدوحىت سفر عن ردع كبري للمنافسني، تُ اءة س بنطاق امحلاية وحصة الرب  اخلاصة
ضافًة اإىل ذكل، أأكد بعض العلامءو  12".الرباءةنطاق  اإ

دع الزائد يف جمال  13 قد يلكف اجملمتع مثنًا غاليًا، لأن  الرباءاتأأن خطر الرَّ
ة يف القطاعات احلساسة ت جديدة، ومهنا التكنولوجيات احلديثاخلوف من العقوابت اجلنائية قد يعيق اس تحداث تكنولوجيا

 املنفعة العامة، مثل قطاع الصحة العامة.يت تس هتدف ال

مت أأس باب س ياس ية خمتلفة لعدم جترمي التعدي عىل  .15 ، ويف هذا الصدد، أأعدَّ معايل الس يد لويس هارمز الرباءاتوقُد ِ
يبو الاستشارية املعنية ُعرضت عىل ادلورة الرابعة للجنة الو  ورقةً  – يااس تئناف يف احملمكة العليا جلنوب أأفريق  قايض –

نفاذ ىل ما ييل: 14ابلإ لت اإ ؛ فأأي براءة قد تشمل الرباءاتاحملاَك اجلنائية غري مؤهةل بوجه عام للتعامل مع مسائل  وتوصَّ
، واملنتج رباءةلرباءة قد ل يُصنَع وفقًا لهو ادلفاع المنط  عن التعدي، وُمنتَج صاحب ال الرباءة"اخرتاعات" كثرية، وبطالن 

ي قد ل يكون نسخًة من ُمنتَج صاحب الرباءة املطروح يف السوق، وياكد يكون من املس تحيل أأن يبُ  تَّ اخلاص ابملُتعد 
نفاذ القوانني و  ن اكن أأي منتج ما منتجًا متعداًي أأم ل، والتقايض ب مراقبة  ن عنسؤولوامل املسؤولون عن اإ شأأن احلدود اإ

 تُلغى يف أأثناء التقايض بشأأن الرباءات. الرباءاتالرباءات ابهظ التلكفة، ونس بة كبرية من 

قت عىل الصعيد الوطين يف عدد من الولايت القضائية من أأ  .16 جل وتُوّض ِ التجربُة أأن هناك عقوابت جنائية قد ُطب ِ
نفاذ حقوق  رى منذ توقف املناقشة يف الاحتاد الأورويب، ابس تثناء وعىل الصعيد الإقلمي ، ل توجد أأي أأمثةل أأخ 15.الرباءاتاإ

وعالوة عىل ذكل، ل توجد أأمثةل عىل الصعيد ادلويل، لأن أأحدث  1617مة الأفريقية للملكية الفكرية.اتفاق ابنغ  املُنشئ للمنظ
نفاذ  العقوابت اجلنائية اليت  تتعامل مع ل – اتفاقية ماكحفة الزتوير التجاري ويه –املعاهدات اليت اعُتمدت يف جمال الإ

ُ تُفَرض عىل  ينامل  .الرباءاتعىل  تعد 

                                                

لفكرية(. ومع ذكل قد ختتلف التاكليف اختالفًا كبريًا من ولية قضائية لأخرى، عن امجلعية الأمريكية لقانون امللكية ا 2013احلاةل الاقتصادية الصادر س نة 
ليه مكثال عىل أأعىل نفاذ  وتشري ادلراسة اليت أأجرهتا امجلعية اإىل الوضع يف الولايت املتحدة الأمريكية دون غريها، وهو الوضع اذلي يُشار اإ  .الرباءاتتلكفة يف اإ

12
نفاذ حقوق امللكية الفكرية والقرار املعهد القانوين لوالكء الرباء  ات، "تعليقات أأولية عىل الأمر التوجهيي  املقرتح بشأأن التدابري اجلنائية الرامية اإىل ضامن اإ

 .4الإطاري للمجلس بشأأن التدابري الرامية اإىل تعزيز اإطار القانون اجلنايئ ملاكحفة جرامئ امللكية الفكرية"، الصفحة رمق 
13
يرينا د. مانتا، "ل  ين غز فرض عقوابت جنائية عىل اإ ، 2011، العدد الثاين، 24عىل امللكية الفكرية"، جمةل هارفرد للقانون والتكنولوجيا، اجملدل رمق املُتعد 

 .499الصفحة 
14
 WIPO/ACE/4/3 15، الصفحة رمق. 
15
 أأعاله. 2انظر احلاش ية رمق  
16
ى علَّق أأحد املؤلفني عىل الأمر التوجهيي  الصادر عن الاحتاد   نفاذ حقوق امللكية الفكرية )اذلي يُسمَّ الأورويب بشأأن التدابري اجلنائية الرامية اإىل ضامن اإ

IPRED2 م العقوابت املدنية للتعدي عىل حقوق امللكية الفكرية( قائال: ، وهو الثاين لأنه هيدف اإىل اس تكامل الأمر التوجهيي  الأول اخلاص ابلإنفاذ اذلي يُنظ ِ
من جمةل  173العدد رمق  من نطاق الأمر التوجهيي ". لزيا بيتس، العقوابت اجلنائية ل تزال معقدة، الرباءاتربملان هو التعديل اذلي خُيرِج "من أأشهر تعديالت ال

 14ق املؤلف"، الصفحة رمق "عامل ح
17
لأوروبية، الاختالفات املوجودة بني ترشيعات ادلول أأكدت دراسٌة أأجراها فريٌق من الاستشاريني من بدلان أأوروبية متنوعة، بناًء عىل طلب من املفوضية ا 

برة للحدود الوطنية تؤدي اإىل الأعضاء يف الاحتاد الأورويب بشأأن العقوابت اجلنائية اخلاصة ابمللكية الفكرية. وذكرت ادلراسُة أأن املشالك النامجة عن اجلرامئ العا
، أأوحضت ادلراسُة أأن ست دول فقط من ادلول لرباءاتضاء يف الاحتاد الأورويب". وفامي يتعلق ابوجود "حاجة شديدة اإىل توحيد القوانني اجلنائية لدلول الأع

ابعتباره أأحد عنارص العمل املس تقبيل. "دراسة عن  الرباءاتالأعضاء ليس دلهيا عقوابت جنائية، ولكن رمغ لك هذه املعطيات، مل يُقرَتح جترمي التعدي عىل 
ٍل حممتٍل بشأأ  نفاذ حقوق امللكية الفكرية"، اقرتاحٍ ُمعدَّ  .JLS/2009/A1/FWC/023ن التدابري اجلنائية الرامية اإىل ضامن اإ
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 التنفيذ عىل الصعيد الوطين جمي.

ر عدم اعامتد عقوابت جنائية يف  .17 رت ، ورمغ ذكل قر  18الرباءاتحاةل التعدي عىل هناك عدد معني من البدلان قد قرَّ
ُ تنفيذ العقوابت اجلنائية عىل بدلان أأخرى خالف ذكل. وفامي خيص اجملموعة الأخرية، خيتلف  ينامل اختالفًا  الرباءاتعىل  تعد 

حدى ادلراسات كبريًا. فعىل ل يوجد معيار خاص ابلحتاد الأورويب يف هذا  حيث –أأن يف أأورواب  19سبيل املثال ذكرت اإ
يناملُ ط ل تفرض عقوابت جنائية عىل ست دول أأعضاء فق توجد – اجملال د بدأأت فرض ياابن فق، أأما ال الرباءاتعىل  تعد 

يناملُ عقوبة جنائية عىل  لتعزيز تأأثري  2006، اذلي حيامن نُق ِح يف عام 1959يف عام  الرباءاتمع سن قانون  الرباءاتعىل  تعد 
ماليني ين  5، زادت مدة السجن من مخس س نوات كحد أأقىص اإىل عرش س نوات، وزادت الغرامة من التعدي ىلردع عال
ىل  ابيناي م عدٌد من البدلان النامية، من مناطق متنوعة حول العاملماليني ين ايابين 10اإ  20.الرباءات، التعدي عىل ، وقد جرَّ

أأو القانون اجلنايئ، هناك عنارص مشرتكة تس تحق  اتونية، سواء قانون الرباءورمغ وجود اختالفات هممة بني الأحاكم القان
 أأن يُسلَّط علهيا الضوء.

 السلوك)أأ( 

ذن من صاحب الرباءةيتأألف السلوك اجلوهري للجرمية من فعٍل يتعلق ابس تغالل الا .18 م بعض 21خرتاع دون اإ . ويُقد ِ
 22ادلول الأعضاء وصفًا أأكرث تفصياًل للسلوك.

د التعدي يشلك   23وتاكد تُدَرج دامئاً  .19 د للجرمية أأو اجلناية، لأن تعمُّ ىل العنرص النفيس املُتعمَّ شارٌة رصحيٌة اإ  أأساس اإ
تطبيق أأي عقوبة جنائية. ويف الواقع، سوف يُتوقَّع، من حيث املبدأأ، تطبيق جزاء مدين فقط يف حاةل القيام هبذا العمل دون 

عن خشص يفعل أأو يترصف . ويف هذا الصدد، أأقرَّ املرُش ِعون الوطنيون تعبريات خمتلفة: "أأي الرباءةنية التعدي عىل حق 
عن "أأي خشص يؤدي  ،26"نية سيئة أأو احتيالية" ،25)...(" وجه حق مع علمه بذكلبدون "لك من ارتكب  ،24)...(" قصد

"تعدي أأو  ،29)…(" عن قصد"اذلين خيفون  ،28)…(" بطريقة احتيالية"أأي خشص يس تخدم  ،27)…(" معد أأو عن قصد
                                                

18
س تونيا، وجورجيا، وهندوراس، ومالزياي، ونيوزيلندا، وس نغافورة، وجنوب أأفريقيا، و   اململكة املتحدة، مثل: أأسرتاليا، وبوليفيا، وكندا، وش ييل، والصني، واإ

 الأمريكية، وغريها. وملزيد من التفاصيل، انظر املرفق الأول لهذه الوثيقة اذلي حيتوي عىل الأحاكم القانونية الوطنية والإقلميية.والولايت املتحدة 
19
 أأعاله. 17انظر احلاش ية رمق  
20
 ات.بدلًا طبَّقت عقوابت جنائية يف جمال الرباء 99بدلًا للتحليل يف هذه ادلراسة، مهنا قوانني  159خضعت قوانني  
21
" )الاحتيال عىل حقوق اخملرتع( defraudacion de los derechos del inventorالأرجنتيين التعبريين التاليني: " الرباءاتيس تخدم قانون  
تيال عىل حقوق امللكية من القانون البلجييك بشأأن املعاقبة عىل التقليد والاح  8من املادة  1" )جرمية الزتوير(، يف حني أأن البند delito de falsificaciónو"

 بنية سيئة أأو احتيالية". الرباءةعىل حقوق صاحب  التعدييشري اإىل " 2007مايو  5الفكرية املؤرخ 
22
ر أأ  -1: "يُعد ُمرتِكبًا جلرميٍة ضد براءة أأو منوذج منفعة أأُي خشٍص: ما ييلعىل  184الربازييل يف املادة  الرباءاتعىل سبيل املثال، ينص قانون   و يبيع أأو يُصد ِ

ِن أأو خُيف  أأو يتلقى  ُمصنَّعًا عىل حنو خُيل برباءة أأو منوذج منفعة، أأو منتجًا  منتجاً  – الاس تخدام لأغراض اقتصادية هبدف –يعرض للعيان أأو يعرض للبيع أأو خُيز 
أأو منوذج منفعة، أأو منتجًا مت احلصول عليه من  يس تورد منتجًا يكون موضوع براءة -2مت احلصول عليه من خالل وس يةل أأو طريقة صنع مشموةل برباءة؛ أأو 

نبية مبارشًة من ِقبل خالل وس يةل أأو طريقة صنع مشموةل برباءة يف هذا البدل، للأغراض املنصوص علهيا يف البند السابق، ومل يُطرح هذا املنتج يف السوق الأج 
كوادور وم ت أأنغول وكرواتيا واإ رص وغواتاميل ونياكراغوا هيالًك مشاهبًا لهذا السلوك )أأي رسد سلسةل من الأفعال اليت ميكن صاحب الرباءة أأو مبوافقته". وقد أأقرَّ

 (.الرباءاتأأن تشلك تعداًي عىل حقوق 
23
نلندا، وفرنسا، ئية، وف عىل سبيل املثال: أأندورا، وأأنتيغوا وبربودا، وبرابدوس، وبلزي، وبواتن، وبوتسواان، ومكبوداي، وكولومبيا، وادلامنرك، وغينيا الاس توا 

ي حيتوي عىل الأحاكم وكينيا، واملغرب، والرنوجي، وسانت كيتس ونيفس، ومجهورية تزنانيا املتحدة. وملزيد من التفاصيل، انظر املرفق الأول لهذه الوثيقة اذل
 القانونية الوطنية والإقلميية.

24
 ليون. انظر املرفق الأول لهذه الوثيقة.أأنتيغوا وبربودا وبواتن، ومكبوداي، وغاان، وليبرياي، وساموا، وسريا 
25
ةل ابلقانون رمق ) الرباءاتبشأأن  2004( لس نة 1( من القانون رمق )41البحرين، مادة )   .2006( لس نة 14ومناذج املنفعة بصيغته الأخري املُعدَّ
26
ةل بتارخي  2007مايو  5ة الفكرية املؤرخ من قانون املعاقبة عىل التقليد والاحتيال عىل حقوق امللكي 8من املادة  1بلجياك، البند   بصيغته الأخري املُعدَّ
 .2011فرباير  25
27
ةل ابلقانون رمق  2000يونيو  21املؤرخ  253الفصل  – الرباءات(، من قانون 1) 63مثل: بلزي، املادة   ؛ بوتسواان، البند 2005لس نة  40بصيغته الأخرية املُعدَّ
 31( املؤرخ 18.25)الفصل  الرباءات( من قانون 1) 62(؛ سانت كيتس ونيفس، البند 2010لس نة  8( من قانون امللكية الصناعية )القانون رمق 6) 134

 2002ديسمرب 
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 قصدعن عمل وعن "أأي خشص يؤدي  ،32)...(" عن قصد التعدي" ،31عىل" معداً "خشص يتعدى  ،30"ُمتعمَّدانهتاك 
 35)…(".عىل  معداً "يتعدى  ،34"ُمتعمَّد"تعدي  ،33)…("

ٍد فقط  الرباءاتدير ابذلكر أأن قوانني اجلو  .20 ىل سلوٍك ُمتعمَّ فعل ل بد أأنه يُرتَكب عن  أأيْ  –يف بعض البدلان ل تشري اإ
هامل جس مي،  – قصد و/أأو رغبًة يف حتقيق نتيجة سلوك معني )سوء ترصف متعمد( بل تشري أأيضًا اإىل سلوك ينطوي عىل اإ

ع أأيضًا جمال تطبيق العقوبة اجلنائية ليشمل بعض الترصفات اليت مل تكن هتدف معدًا  ىل انهتاك حقوق مما يوس ِ . 36الرباءاتاإ
هامل جس ميوقد ُذكر  لكن يف ادلامنرك ساموا والسويد، و ل  الرباءات، عىل سبيل املثال، يف قانوين السلوك اذلي ينطوي عىل اإ

هامل جس مي، )ومع ذكل تشلك   ذا اكن التعدي نتيجة اإ دًا لن تُطبَّق سوى العقوابت املالية اإ  نية ارتاكب التعدي ظرفًا ُمشد ِ
 للعقوبة يسمح بتطبيق عقوبة احلبس(.

د التعدي عىل أأ كذكل اجلدير ابذلكر و  .21 لبدلان اليت تُفرض فهيا ، هل أأمهية أأيضًا يف االرباءةن العنرص النفيس، ل س امي تعمُّ
د عىل الرباءة يف الولايت املتحدة  جزاءات مدنية فقط دون عقوابت جنائية. عىل سبيل املثال، يؤدي التعدي املُتعمَّ

ىل ما يسمى ابلتعويضات التأأديبية، يف حني أأن سوء نية املتعدي يف بلجياك هل دور يف حتديد اجلزاءات املدنية ؛ 37الأمريكية اإ
ذا اكن التعدي غري مقصود.وأأخريًا، يف  38 اململكة املتحدة، خُتفَّض التعويضات الواجب دفعها اإ

                                                
28
ةل بتارخي  306كولومبيا، املادة    .2006يونيو  22من القانون اجلنايئ بصيغته الأخرية املُعدَّ
29
 .1844يوليو  5املؤرخ  الرباءاتمن قانون  41انظر عىل سبيل املثال: جزر القمر، املادة  
30
 200 بشأأن امللكية الصناعية؛ وجيبويت، املادة 1982يناير  7املؤرخ  001-82من القانون رمق  88انظر عىل سبيل املثال: مجهورية الكونغو ادلميقراطية، املادة  

ندونيس يا، املادة 2009يونيو  21بشأأن حامية امللكية الصناعية املؤرخ  AN/09/6th L/50من القانون رمق  املؤرخ  14رمق  الرباءاتمن قانون  130؛ واإ
ةل ابلقانون  2000فرباير  15أأن حامية امللكية الصناعية املؤرخ بش 17-97من القانون رمق  213؛ واملغرب، املادة 2001أأغسطس  1 بصيغته الأخرية املُعدَّ
 (.2009يونيو  3)النص الساري يف:  1994ديسمرب  15املؤرخ  الرباءاتمن قانون  79؛ وهولندا، املادة 05-31 رمق
31
 550، القانون رمق الرباءاتمن قانون  57؛ وفنلندا، املادة 1980أأبريل  3املؤرخ  من القانون اجلنايئ 534انظر عىل سبيل املثال: غينيا الاس توائية، املادة  

ةل ابلقانون رمق بصيغته الأخرية املُ  1967ديسمرب  15املؤرخ  ةل  17/1991رمق  الرباءاتمن قانون  57يسلندا، املادة اإ ؛ و 101/2013عدَّ بصيغته الأخرية املُعدَّ
ةل حىت القانون رمق 1967ديسمرب  15املؤرخ  9رمق  الرباءاتمن قانون  57البند ؛ والرنوجي، 126/2011ابلقانون رمق  ؛ 2010يوليو  1املؤرخ  8، بصيغته املُعدَّ

، اعتباراً من 1954يونيو  25املؤرخ  الرباءاتمن قانون  81؛ وسويرسا، املادة 2014لس نة  7من قانون امللكية الصناعية، القانون رمق  119وسيش يل، البند 
 .1995لس نة  الرباءات، قانون )تسجيل( 217من الفصل  70؛ ومجهورية تزنانيا املتحدة، البند 2012يناير  1
32
د اعتبارًا من  L615-14فرنسا، املادة    (.2014يناير  1من قانون امللكية الفكرية )املُوحَّ
33
يران )مجهورية    .2007أأكتوبر  29اممي الصناعية والعالمات التجارية املؤرخ والتص الرباءات( من قانون تسجيل 1) 61الإسالمية(، املادة  –اإ
34
 58رمق  الرباءاتمن قانون  50؛ وجنوب السودان، البند 2001يوليو  27من قانون امللكية الصناعية املؤرخ  109انظر عىل سبيل املثال: كينيا، املادة  

 .1971لس نة  58رمق  الرباءاتمن قانون  50؛ والسودان، البند 1971 لس نة
35
س بانيا، املادة    من القانون اجلنايئ. 534اإ
36
د، القانون رمق  الرباءاتمن قانون  57انظر عىل سبيل املثال: ادلامنرك، املادة   من القانون  261؛ ورواندا، املادة 2012يناير  24املؤرخ  108املُوحَّ
ةل بتارخي 1967:837) الرباءاتمن قانون  57الفكرية؛ والسويد، املادة بشأأن حامية امللكية  2009أأكتوبر  26املؤرخ  31/2009 رمق ( بصيغته الهنائية املُعدَّ
 .2011يوليو  1
37
 من قانون الرباءات البلجييك اذلي ينص عىل جزاءات مدنية أأكرب يف حاةل سوء النية:  52انظر املادة  

ر أأن حيصل عىل تعويض ع4البند »]...[  ذا تعذر حتديد مقدار 5. البند 6ن أأي رضر حلقه نتيجة التقليد، وذكل مع عدم الإخالل ابلبند : حيق للطرف املُترض ِ : اإ
جامليًا يُدفَعحُي أأن  قايضرضر بأأي طريقة أأخرى، جيوز للال د، عىل حنو معقول وُمنِصف، مبلغًا اإ ع ، حيأأن  قايضعىل سبيل التعويض. وجيوز لل د ِ مك بأأن يأأخذ املُدَّ

ة، وكذكل املواد واملعدات اليت اس ُتخدمت عىل الأغلب يف تصممي هذه السلع وتصنيعها، حيامث اكن ذكل مناس بًا، اليت لعىل سبيل التعويض  تزال ، السلع املُقدلَّ
د القايض الفرق اذلي ير  ِ ذا اكنت قمية هذه السلع واملواد واملعدات تتجاوز مقدار الأرضار الفعلية، حُيد  عى عليه. واإ ع . ويف حيف حوزة املُدَّ ه املُدَّ اةل سوء النية، دُّ

مك، عىل سبيل التعويض، بتحويل لك الأرابح اليت مت احلصول علهيا نتيجة التعدي أأو جزء من هذه الأرابح، فضاًل عن تقدمي احلساابت حيأأن  قايضجيوز لل
ل سوى النفقات اليت ترتبط  يف حاةل سوء النية، جيوز : 6ارتباطًا مبارشًا بأأعامل التقليد. البند ذات الصةل. ول خُيصم حني حتديد الأرابح اليت جيب أأن حُتوَّ

ة وكذكل املواد واملعدات اليت اس ُتخدمت عىل الأغلب يف تصممي هذه السلع وتصنيعهاحيأأن قايض لل ع ، السلع املُقدلَّ ، حيامث اكن ذكل مك بأأن تُصاَدر، لصا ح املُدَّ
ع ذا اكنت السلع واملواد واملعدات مل تعد يف حمناس بًا، اليت ل تزال يف حوزة املُدَّ عى عليه، جيوز للى عليه. واإ مك بدفع مبلغ يساوي السعر حيأأن  قايضوزة املُدَّ

 )التأأكيد ُمضاف(.« اذلي بيعت به هذه السلع واملواد واملعدات. وتكون هذه املصادرة تعويضًا عن أأرضار بقمية الأش ياء اخلاضعة للُمصادرة.
38
د عىل ملزيد من امل  د، انظر هارودل أأ. بورلند، "الواجب الإجيايب ملامرسة العناية الالزمة يف قضااي التعدي املُتعمَّ : ل نزال نريده"، الرباءةعلومات عن رشط التَّعمُّ

 .2005جمةل هيوسنت للقانون الرضييب وقانون الأعامل، 
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، 39البدلان عنرصًا من عنارص اجلرميةمبوجب قوانني بعض  وارتاكب التعدي عىل نطاق جتاري يُعدُّ  .22 ، يف حني أأنه يُشلك ِ
دًا للعقوبة.  يف بدلان أأخرى، ظرفًا ُمشد ِ

 العقوابت)ب( 

عقوبًة ماليًة )غرامة( أأو عقوبًة تُقي ِد حرية الشخص  الرباءاتعادًة ما تكون العقوابت املُطبَّقة يف حالت التعدي عىل  .23
حداهام الأ 40وميكن امجلع بني هاتني العقوبتني)حبس(.  خرى )أأْي تُطبَّقان تباُدلي ًا(، أأو تستبعد اإ

؛ أأو يكون الأساس هو 41
دة.تطبيق عقوبة الغرامة ول تُطبَّ  ل يف حاةل وجود ظروف ُمشد ِ  42ق عقوبة احلبس اإ

 43يورو 100وخيتلف مقدار العقوابت اختالفًا كبريًا من بدل ل خر. فقد ترتاوح الغرامات من مبلغ صغري نسبيًا قدره  .24
ىل  ىل و أألف يورو،  100اإ . وهناك طريقة أأخرى حلساب العقوبة تراع  احلد الأدىن للأجر 44أألف يورو 300قد تصل اإ
وفامي يتعلق ابحلبس، تتفاوت مدد احلبس احملمتةل تفاواًت كبريًا؛ فترتاوح  45قانوين الشهري اذلي حيصل عليه املُتعدي املزعوم.ال

ىل ثالث س نوات ىل  5ومن  46عىل سبيل املثال من س تة أأشهر اإ وقد تمتثل العقوابت الأخرى يف نرش  47س نة. 12س نوات اإ
 50و حسب السلع املتعدية من السوق التجارية، أأو العمل الإلزايم.، أأ 49، أأو تدمري السلع املتعدية48القرار

دة للعقوبة)ج(   الظروف املُشد ِ

ىل زايدة مقدار العقوبة .25 ذا ارتُِكب التعدي من خالل ش بكة من ش باكت النقل ما ييل من الظروف اليت قد تؤدي اإ : اإ
ذا اكنت التعدايت تتعلق مبنتجات  ىل امجلهور عرب الإنرتنت، واإ ، 51عىل الصحة أأو سالمة الإنسان أأو احليوان خطورةمتثل اإ

                                                
39
ةل ابلقانون  الرباءات، قانون 2000مفرب نو  21املؤرخ  354)أأ( من القانون رمق  132نياكراغوا، املادة   ومناذج املنفعة والتصاممي الصناعية بصيغته الأخري املُعدَّ
 .2014لس نة  7( من قانون امللكية الصناعية، القانون رمق 1) 118؛ وسيش يل، البند 2007سبمترب  13املؤرخ  634 رمق
40
 الرباءاتمن قانون  75؛ والأرجنتني، املادة 1992فرباير  28بشأأن امللكية الصناعية املؤرخ  3/92من القانون رمق  68انظر عىل سبيل املثال: أأنغول، املادة  

 من قانون امللكية الفكرية. L615-14ومناذج املنفعة؛ وفرنسا، املادة 
41
 ربودا، وأأرمينيا، والربازيل، وكواب، وامجلهورية التش يكية، ورومانيا. انظر املرفق الأول لهذه الوثيقة.عىل سبيل املثال، أأخذت هبذا اخليار أأنتيغوا وب 
42
ني. انظر املرفق يف مرص، عىل سبيل املثال، العقوبة الأساس ية يه غرامة مالية، ولكن يف حاةل تكرار اجلرمية، يُعاقَب املتعدي ابحلبس ملدة تصل اإىل س نت 

 يقة.الأول لهذه الوث 
43
ةل بتارخي  ةبصيغته الأخري  2007مايو  5من قانون املعاقبة عىل التقليد والاحتيال عىل حقوق امللكية الفكرية املؤرخ  8من املادة  1بلجياك، البند   املُعدَّ
 .2011فرباير  25
44
د اعتبارًا من  L615-14فرنسا، املادة    (.2014يناير  1من قانون امللكية الفكرية )املُوحَّ
45
 تُطبَّق هذه الطريقة حلساب مقدار الغرامة يف كولومبيا والاحتاد الرويس، عىل سبيل املثال. انظر املرفق الأول لهذه الوثيقة. 
46
ة غواي من س تعىل سبيل املثال، مدة احلبس القصوى يف أأنتيغوا وبربودا وفرنسا ثالث س نوات، وترتاوح مدة احلبس يف الأرجنتني ومدغشقر والفلبني وأأورو  

تني، ويف أأشهر اإىل ثالث س نوات، أأما يف أأرمينيا والسويد فاإن مدة احلبس القصوى عامان، وترتاوح مدة احلبس يف كواب ورومانيا من س تة أأشهر اإىل س ن 
 سويرسا وسوازيلند، تصل مدة احلبس اإىل س نة واحدة. انظر املرفق الأول لهذه الوثيقة.

47
 ىل اثين عرش س نة. انظر املرفق الأول لهذه الوثيقة.من مخس س نوات اإ  بلزيترتاوح مدة احلبس يف  
48
ةل بتارخي  الرباءاتمن قانون  142أأملانيا، البند    .2009يوليو  31بصيغته املُعدَّ
49
ندونيس يا، عىل سبيل املثال، هذا النوع من العقوبة. انظر املرفق الأول لهذه الوثيقة.   تفرض فرنسا واإ
50
ةل بتارخي  1996يونيو  13املؤرخ  FZ-63القانون اجلنايئ رمق من  147الاحتاد الرويس، املادة    .2012مارس  1بصيغته الأخرية املُعدَّ
51
ذا اكن التعدي  300أألف يورو )بدل من  500س نوات( و 3س نوات )بدل من  5عىل سبيل املثال، تزيد العقوابت يف فرنسا اإىل احلبس ملدة   أألف يورو( اإ

ذا اكن التعدي يتعلق مبنتجات خطرة عىل الصحة وسالمة الإنسان أأو احليوان. قد ارتُكب من خالل ش بكة من ش ب اكت النقل اإىل امجلهور عرب الإنرتنت، أأو اإ
 انظر املرفق الأول لهذه الوثيقة.
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ذا اكن التعدي قد وقع عىل نطاق جتاري52ويف حاةل تكرار اجلرمية ، واإ
ذا أأسفر التعدي عن رحب مادي )للمتعدي( 53 ، أأو اإ

ذا اكنت للمتعدي صفة معينة. ؛54س ند امللكية( زرضر مادي )حلائ أأو واإ
55 

  

                                                
52
 يف فرنسا، عىل سبيل املثال، تُضاَعف العقوابت يف هذه احلاةل. انظر املرفق الأول لهذه الوثيقة. 
53
 سبيل املثال، قد ميتد احلبس اإىل مخس س نوات يف هذه احلاةل. انظر املرفق الأول لهذه الوثيقة.يف أأملانيا، عىل  
54
لهيا يف الفقرة   ذا أأسفرت اجلرمية املُشار اإ عن رحب مادي أأو رضر مادي تزيد قميته عىل مليون دينار، يُعاقب اجلاين ابحلبس  1يف رصبيا، عىل سبيل املثال، "اإ

 س نوات". انظر املرفق الأول لهذه الوثيقة. 8حدة اإىل ملدة ترتاوح من س نة وا
55
ذا اكن الشخص املعين يعمل دلى ماكل   مة، أأو اإ ذا اكن التعدي، مثاًل، قد ارتُكب بواسطة جامعة اإجرامية ُمنظَّ  أأو املُرخَّص هل هبا. الرباءةاإ
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 قد تؤدي اإىل تقييد حقوق الرباءات )اليت تسمى "الاس تثناءات الأمنية"(التدابري املتعلقة ابلأمن اليت  اثلثًا.

 مقدمة أأِلف.

، وأأنَّ للك دوةل 56أأن لك ادلول متساوية يف الس يادة مفهوم الس يادة الوطنية هو حمور القانون ادلويل؛ فقد ُذِكر .26
ىل قلميية. ويشري هذا املفهوم، من انحية ما، اإ ئفها عن غريها من اس تقالل لك دوةل يف وظا السلطة الهنائية داخل حدودها الإ

 58وعىل الرمغ من ذكل، ازداد التنظمي ادلويل بسبب العوملة ومعق التاكمل الاقتصادي. 57ادلول.

ىل عام  .27 ريفات امجلركية والتجارة مع ظهور التفاق العام بشأأن التع 1947ويرجع ارتباط التجارة ادلولية ابلأمن الوطين اإ
قلميية 60ثنائيةبكرثة يف التفاقات ال  ،توجدكام . 59)الغات( أأحاكٌم بشأأن ما يتعلق ابلأمن الوطين من أأمور ، 62وادلولية 61والإ

 مرتبطة ابلرباءات.

 الإطار القانوين ادلويل ابء.

 يكرضورة احلفاظ عىل احلرية الالزمة لدلول املتعاقدة لاهامتمًا خاصًا  الرباءاتالتفاقات املتعددة الأطراف بشأأن  تويل .28
تدابري تُعترب مناس بًة محلاية مصا ح الأمن الوطين. وتوجد هذه الأحاكم يف املعاهدات اليت تديرها الويبو مثل معاهدة  تعمتد

يداع الاكئنات ادلقيقة لأغراض الإجراءات اخلاصة  التعاون بشأأن الرباءات، ومعاهدة بودابست بشأأن الاعرتاف ادلويل ابإ
 هدة قانون الرباءات، وتوجد أأيضًا يف اتفاق تريبس.ابلرباءات )معاهدة بودابست(، ومعا

( عىل أأن هذه املعاهدة ل تتضمن ما ميكن تفسريه عىل 8)27وفامي يتعلق مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات، تنص املادة  .29
ضافةً  اإىل ذكل تُقر   أأنه حيد من حرية أأي دوةل متعاقدة يف تطبيق "التدابري اليت تراها رضورية لدلفاع عن الأمن الوطين"، واإ

نه  التعلاميت)أأ( من الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات بأأنه بناء عىل 1.22القاعدة  املتعلقة ابلأمن الوطين، فاإ
ىل املكتب ادلويل. وذلكل توجد، مبوجب  رسال النسخة الأصلية من الطلب ادلويل اإ ميكن منع مكتب تسمل الطلبات من اإ

ىل حامية الأمن الوطين يف  اأأحاكم يك تعمتددلول املتعاقدة ل متاحةشأأن الرباءات، مرونة أأساس ية معاهدة التعاون ب  هتدف اإ
 صيعمل مككتب لتسمل الطلبات فامي خي اذلي –لرباءات؛ مثل الأحاكم اليت تسمح ملكتب الرباءات ابقوانيهنا الوطنية املتعلقة 

رسال النسخة الأصلية حىت  – الطلب ادلويل  63صدور ترصحي من اجلهة الوطنية اخملتصة.مبنع اإ

ن الوضع كام ييل:  .30 من معاهدة  5املادة  تفرض ،انحيةمن وفامي يتعلق ابملعاهدات الأخرى اليت تديرها الويبو، فاإ
يداع مبوجب  متعاقدة  املعاهدة من أأرايض دوةل تكلبودابست قيودًا عىل تصدير اكئنات دقيقة مودعة أأو خمصصة لالإ

                                                
56
 .133(، الصفحة رمق 2011) 7، املقاةل رمق 1رمق ، 8روايل غاردنر، "احرتام الس يادة"، جمةل فوردهام للقانون البييئ، اجملدل  
57
 .Hague Ct. Rep. 2d (Scott) 83, 92انظر قضية جزيرة ابملاس )الولايت املتحدة ضد هولندا(،  
58
  ماجرو، بعنوان:انظر، عىل سبيل املثال، ديفيد هدل "الهيلك املتغري للقانون ادلويل: هل حتولت الس يادة؟"، يف كتاب من حترير: ديفيد هدل، وأأنتوين 

The Global Transformations Reader: an Introduction to the Globalization Debate، :دار النرش Polity Press 2003، عام ،
 .163اكمربيدج، اململكة املتحدة، صفحة 

59
 م بشأأن التجارة يف اخلدمات )غاتس(.املادة احلادية والعرشون من اتفاق الغات، واملادة الرابعة عرشة )اثنيًا( من التفاق العا 
60
واملعلومات التقنية لأغراض ادلفاع  الرباءاتانظر يف هذا الس ياق التفاق املرُبم بني حكومة الولايت املتحدة الأمريكية وحكومة تركيا لتسهيل تبادل حقوق  

واملعلومات التقنية  الرباءات، أأو التفاق املرُبم بني حكومة الولايت املتحدة الأمريكية وحكومة الياابن لتسهيل تبادل حقوق 1956مايو  18 يفاملُوقَّع يف أأنقرة 
 .1956مارس  22 يفلأغراض ادلفاع املُوقَّع يف طوكيو 

61
 ،وجورجيا ،وبيالروس ،وأأذربيجان ،الخرتاعات املُوقَّع بني أأرمينيااية القانونية لاتفاق بشأأن احملافظة املتبادةل عىل الأرسار املشرتكة بني ادلول يف جمال امحل 

 وأأوزبكس تان. ،وأأوكرانيا ،وطاجيكس تان ،والاحتاد الرويس ،ومجهورية مودلوفا ،وقريغزيس تان ،واكزاخس تان
62
 (.1974دلفاع )نسخة انظر يف هذا الس ياق اتفاق حلف شامل الاطليس للحفاظ عىل رسية الاخرتاعات املتعلقة اب 
63
الوطين، سوف يُعترب نظراً اإىل أأن معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ل تتضمن أأي حمك ينص عىل تعليق الإجراءات خالل املرحةل ادلولية بناء عىل تدابري الأمن  

دة )انظر املادة الطلب ادلويل مسحواًب يف حاةل عدم اإرسال النسخة الأصلية اإىل املكتب ادلويل قبل انقضاء املهةل ا ( من املعاهدة والقاعدة 3)12لزمنة املُحدَّ
 من الالحئة التنفيذية(. 3.22
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ىل أأرايض  تكلاس ترياد  أأو من انحية و  ؛64ادلوةل املتعاقدة نظرًا لعتبارات الأمن الوطين يف ظل ظروف معينة تكلالاكئنات اإ
حنو واسع النطاق  ( املُصاغ عىل4حتتوي معاهدة قانون الرباءات عىل ما يسمى "الاس تثناء املتعلق ابلأمن" )املادة  ،أأخرى

جراء يعتربه رضوراًي "ليس يف هذه املعاهدة أأو لحئهتا اكام ييل:  لتنفيذية ما حيد من حرية الطرف املتعاقد يف اختاذ أأي اإ
 للحفاظ عىل املصا ح الأمنية الأساس ية".

وتنص  65رب رضوريًة ملصا ح الأمن الوطين.من اتفاق تريبس عىل اس تثناء عام للأمور اليت تُعت 73وأأخريًا، تنص املادة  .31
الأمنية؛ أأل ويه: وجود قيد عىل الكشف عن معلومات تتعارض مع املصا ح  املادة عىل ثالثة أأس باب لالس تثناءات تكل

جراء تنفيذًا للزتامات ادلول  جراء يُعترب رضوراًي محلاية املصا ح الأمنية الأساس ية، واختاذ اإ الأمنية الوطنية الأساس ية، واختاذ اإ
 وليني.الأعضاء املنصوص علهيا يف ميثاق الأمم املتحدة حلفظ السمل والأمن ادل

وفامي يتعلق مبا ميكن اعتباره "مصلحة أأمنية أأساس ية"، يذكر بعض املؤلفني أأن حتديد "املصلحة الأمنية الأساس ية"  .32
ىل يُشار . وذلكل 66عضاء يف منظمة التجارة العامليةيكون حسب تقدير لك دوةل من ادلول الأ  راً أأل يكون ذكل  رضورةاإ  مرب 

ىل اتفاقل يف  ذكل التفاق ليسأأْي أأن (، DSUبشأأن تسوية املنازعات )منظمة التجارة العاملية التفامه اذلي وضعته  لجوء اإ
ذا يبت  من أأن  نهميك ِ وضع  جراءً  جهل ادلوةلُ أأ من اختذت اكن السبب اذلي  فامي اإ  قيقحت  هو 73مبوجب املادة  اً أأمني العضو اإ

ىل منظمة التجارة العاملية عىل أأهنا منتدى للت ونينظر ل كثريون ال . فأأم ل حقاً  "مصلحة أأمنية أأساس ية" الأنواع  تكلعامل مع اإ
 1947.68، كام اكن حال اتفاق الغات 67زاعاتانمن امل 

 التنفيذ عىل الصعيد الوطين جمي.

دخال ما يسمى  73يتضح يف ضوء املادة  .33 دخال أأو عدم اإ من اتفاق تريبس أأن لدلول الأعضاء حرية الاختيار يف اإ
التدابري  تكلعىل وجه اخلصوص، اختذت  الرباءات"الاس تثناءات الأمنية" مضن ترشيعاهتا الوطنية. وفامي يتعلق بترشيعات 

من انحية، ويه من انحية أأخرى تدابري تتعلق ابلس تثناء  الرباءاتعاجلة طلبات مب ي  تدابري أأمنية تتعلقجوانب خمتلفة: فه 
 من الأهلية للحامية مبوجب براءة وغريها من التدابري يف جمال الاخرتاعات املتعلقة ابلطاقة اذلرية.

 الرباءاتعاجلة طلبات ملتعلقة مبالتدابري الأمنية ا)أأ( 

ماكتنص الترشيعات الوطنية يف  .34 ً".عدد معني من البدلان عىل اإ وهذا يعين، بوجه  69نية جعل أأي طلب براءة "رساي 
 عام، عدم نرش طلب الرباءة ول وثيقة الرباءة الهنائية.

                                                
64
 توّض العبارة ال تية الطابع الاس تثنايئ لهذا احلمك: "ما مل تكن القيود رضورية نظراً لعتبارات الأمن الوطين". 
65
 ىل أأنه:. الاس تثناءات الأمنية. ليس يف هذه التفاق ما يفرس ع73"املادة  

البدلان الأعضاء من اختاذ أأي  )أأ( يُلزم أأاًي من البدلان الأعضاء بتقدمي أأي معلومات يُعترب الإفصاح عهنا منافيًا ملصاحله الأمنية الأساس ية، أأو )ب( مينع أأاًي من
فامي يتعلق بتجارة الأسلحة واذلخائر  -٢املواد اليت تُش تق مهنا؛  فامي يتعلق ابملواد القابةل لالنشطار أأو -١اإجراء يعتربه رضوراًي محلاية مصاحله الأمنية الأساس ية: 

اختذت يف  -٣هتا؛ واملعدات احلربية والتجارة يف سلع ومواد أأخرى تمت التجارة فهيا بصورة مبارشة أأو غري مبارشة بغرض تزويد املؤسسات العسكرية ابحتياجا
أأو )ج( مينع أأاًي من ادلول الأعضاء من اختاذ أأي اإجراء يف س ياق القيام ابلزتاماهتا مبوجب ميثاق الأمم أأوقات احلرب أأو الطوارئ الأخرى يف العالقات ادلولية؛ 

 املتحدة لصون الأمن والسالم ادلوليني."
66
ية والتمنية املس تدامة، "كتاب مرجع  عن اتفاق تريبس والتمنية"، مرشوع الأونكتاد واملركز ادلويل للتجارة والتمنية املس تدامة بشأأن حقوق امللكية الفكر  

؟"، وهو متاح عىل: الوطين. انظر أأيضًا "كيون سون" و"اتيك دونغ يو"، "هل تساعد التجارة ادلولية عىل تعزيز الأمن 804، صفحة رمق 2005
ngton.edu/karyiu/confer/sea05/papers/sohn_yeo.pdfhttps://faculty.washi. 

67
نشاء منظمة التجارة العاملية، مل تُصِدر أأي هيئة أأي تقرير عن قضااي الأمن الوطين.   منذ اإ
68
واملركز ادلويل للتجارة  قضااي، انظر "كتاب مرجع  عن اتفاق تريبس والتمنية"، مرشوع الأونكتاد 4عات سوى ز انم مل يصل اإىل درجة التسوايت الرمسية لل  

 .806، صفحة رمق 2005والتمنية املس تدامة بشأأن حقوق امللكية الفكرية والتمنية املس تدامة، 
69
عىل سبيل املثال، تُس تخدم عبارة "اخرتاع رسي" وعبارة "براءة رسية" يف قانون امللكية الصناعية جبمهورية مقدونيا : ومع ذكل ختتلف املصطلحات 

 ت انم.ييوف  سابقاً اليوغوسالفية 

https://faculty.washington.edu/karyiu/confer/sea05/papers/sohn_yeo.pdf
https://faculty.washington.edu/karyiu/confer/sea05/papers/sohn_yeo.pdf
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الرسية اليت تتعلق ابلأمن ابلحتفاظ ابملعلومات  الرباءاتملكتب  الرباءاتويف بعض البدلان، تسمح قوانني  .35
ىل السلطة اخملتصة للتحقق من احامتلية ارتباط  الرباءات، يف حني أأنه يف حالت أأخرى يرسل مكتب 70الوطين طلَب الرباءة اإ

ىل أ خر؛ الاخرتاع ابدلفاع الوطين أأو الأمن الوطين. والسلطة املُناط هبا حفص الطابع "الرسي" لالخرتاع ق د ختتلف من بدل اإ
د الس71فف  مرص نتاج احلريب أأو وزارة  سواء –لطُة املسؤوةل ، عىل سبيل املثال، حُتدَّ أأاكنت وزارة ادلفاع أأو وزارة الإ

ن السلطة اخملتصة بتصنيف  – ادلاخلية أأو وزارة الصحة عىل حسب موضوع الاخرتاع. أأما يف أألبانيا وهولندا ونيوزيلندا، فاإ
دة، يكون وزير ادلوةل هو املسؤول عن النظر الاخرتاع عىل أأنه "رس من أأرسار ادلوةل" يه وزارة ادلفاع. ويف اململكة املتح

بالغها من شأأنه أأن يرض ابلأمن الوطين أأو سالمة عامة الناس أأم  لهيا أأو اإ ذا اكن نرش الطلب أأو نرش املعلومات املشار اإ فامي اإ
 ل.

ىل أأن ادلول الأعضاء لها حرية حتديد "مصاحلها الأمنية الأساس ية" وحتديد التدابري اليت ميكن .36 اختاذها محلاية  ونظرًا اإ
ن القوانني واملامرسات ختتلف اختالفًا كبريًا. وميكن تصنيف بعض السامت املشرتكة عىل النحو التايل: بيان  تكل املصا ح، فاإ

املذكورة أ نفًا، والتعويض عن  الرباءاتالاخرتاعات اليت جيب أأن تظل رسيًة، ومتطلبات تأأخري أأو جتنب نرش طلبات 
 ، والقيود املفروضة عىل تسجيل الاخرتاع الرسي يف بدلان أأخرى.لدلوةل اع أأو التنازل عنهاس تخدام ادلوةل لالخرت 

 " بيان الاخرتاعات اليت جيب أأن تظل رسيةً 1"

ىل أ خر. والاخرتاعات الرسية يف بعض البدلان يه  72قد خيتلف نوع الاخرتاعات .37 اليت جيب أأن تظل رسيًة من بدل اإ
قانون ف 75، أأو تتعلق بأأغراض ادلفاع.74تؤثر يف مصا ح ادلفاع عن ادلوةل ، أأو73الوطيناعات اليت تتعلق ابدلفاع الاخرت 
ميُ  البولندي الرباءات دًا لالخرتاعات املت مثالً  قد ِ يف حني أأن هناك بدلااًن أأخرى  ،76علقة ابدلفاع الوطين وأأمن ادلوةلتعريفًا ُمحدَّ

أأو  78لإفصاح عهنا ضارًا ابلأمن الوطينخرتاعات اليت قد يكون اأأو الا 77اعات املتعلقة بسالمة عامة الناستشري اإىل الاخرت 

                                                
70
ل أأن طلبًا )...( حيتوي عىل معلومات قد ترض بـ: )أأ( ادلفاع عن  2003لس نة  2رمق  الرباءاتمن قانون  15ينص البند   ذا بدا للُمسج ِ يف فانواتو عىل أأنه "اإ

ل أأن حيظر أأو يُقي ِد نرش تكل املعلومات".  فانواتو، أأو )ب( سالمة عامة الناس، جيوز للُمسج ِ
71
نتاج احلريب أأو وزارة الاخرتاع  براءاتعىل ما ييل: "يرسل مكتب  2002لس نة  82من القانون رمق  17مرص، تنص املادة   اإيل وزارة ادلفاع أأو وزارة الإ

نتاج احلريب أأو الأمنالاخرتاع  براءاتادلاخلية أأو وزارة الصحة عيل حسب الأحوال صوراً من طلبات  العام أأو اليت لها قمية  اليت تتصل بش ئون ادلفاع أأو الإ
"للوزير اخملتص  عسكرية أأو أأمنية أأو حصية، مع مرفقات هذه الطلبات، وذكل خالل عرشة أأايم من اترخي الانهتاء من الفحص"، وتنص هذه املادة أأيضًا عىل أأن

ذا تبني هل أأن الطلب يتعلق بش ئون ادلفاع الاعرتاض عيل السري يف اإجراءات اإصدارها و  -بعد الإعالن عن قبول طلب الرباءة  –عيل حسب الأحوال  ذكل اإ
نتاج احلريب أأو الأمن العام أأو أأن هل قمية عسكرية أأو أأمنية أأو حصية".  أأو الإ

72
م   ضافًة اإىل ذكل، جُيرى المتيزي، يف روس يا، بني الاخرتاعات الرسية اليت ُأوِدَع بشأأهنا طلب براءة والاخرتاعات الرسية اليت قُد ِ وذج منفعة بشأأهنا طلب منواإ

ماكنية احلصول عىل مناذج  رباءاتليف الواقع، يُقرُّ القانون الرويس اخلاص اب: أأو تصممي صناع  ماكنية احلصول عىل براءات اخرتاع رسية فقط، ولكن ل يُقرُّ ابإ ابإ
اكتشاف السلطة التنفيذية  ويس عىل أأنه "يف حالن املدين الر من القانو 72( من الفصل 5) 1390منفعة رسية أأو تصاممي صناعية رسية. ومع ذكل تنص املادة 

ًا من أأرسار ادلوةل، تُصنَّف واث ئق الطلب عىل أأهنا رسية الاحتادية للملكية الفكرية يف أأثناء حفص طلب تسجيل منوذج منفعة أأن املعلومات الواردة فيه تشلك رس 
ماكنية حسب طلب منوذج املنفعة أأو حتويهل اإىل طلب مبوجب الإجراءات املنصوص علهيا يف قانون الأرسار الرمسية. ويف هذه  احلاةل، خُيَطُر مودع الطلب ابإ

 تسجيل اخرتاع رسي."
73
 من مضن هذه اجملموعة الربازيل والصني عىل سبيل املثال. 
74
 .2007فرباير  15املؤرخ  الرباءاتمن قانون  11انظر عىل سبيل املثال: لتفيا، البند  
75
ةل ابلقانون رمق  1970لس نة  الرباءاتمن قانون  35الهند، البند : انظر عىل سبيل املثال   .2005لس نة  15بصيغته الأخرية املُعدَّ
76
ةل ابلقانون املؤرخ  2000يونيو  30من قانون امللكية الصناعية املؤرخ  56املادة    :2007يونيو  29بصيغته الأخرية املُعدَّ
ذا اكن يتعلق ابدلفاع الوطين أأو أأمن ادلوةل.  -1" وما ييل، عىل وجه اخلصوص، اخرتاعات  -2جيوز اعتبار أأي اخرتاع يصنعه مواطٌن بولندي اخرتاعًا رساًي اإ

ات تتعلق بأأمن ادلوةل: وما ييل، عىل وجه اخلصوص، اخرتاع -3تتعلق ابدلفاع الوطين: فئات جديدة من الأسلحة أأو املعدات العسكرية وأأساليب القتال. 
قها الأهجزة  جراء معيات التدخل والاس تطالعاخمل املدنيةالوسائل التقنية اليت تُطب ِ ةل ابإ ، وكذكل الفئات اجلديدة من املعدات واملواد، وطرق اس تعاملها من قبل و 

 الأهجزة املذكورة."
77
 تحدة، وغريها.بروين دار السالم، وس نغافورة، واململكة امل : انظر عىل سبيل املثال 
78
نة من  35الباب الأمرييك،  الرباءاتمن قانون  181انظر عىل سبيل املثال: الولايت املتحدة الأمريكية، البند   )قوانني  كيةي الولايت املتحدة الأمر قانون مدوَّ

 (.2014املوحدة اعتبارًا من مايو  الرباءات
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 لكسمربغ واجلبل الأسود ،مة عامة الناس )عىل سبيل املثالالاخرتاعات اليت ترض الك من ادلفاع الوطين والأمن أأو سال
 وكينيا(، أأو الاخرتاعات اليت ترض مبصلحة ادلوةل أأو أأمهنا )مالزياي(.

ترشيعات بعض البدلان اإىل الاخرتاعات املتعلقة ابلأسلحة، فتشري قوانني بنغالديش وكندا وعىل المنط نفسه، تشري  .38
يف ادلامنرك اإىل "الاخرتاعات  الرباءاتمثاًل اإىل الاخرتاعات املتعلقة بتحسني ال لت أأو اذلخائر احلربية. وابملثل يشري قانون 

 ".املتعلقة ابلَعتاد احلريب  ومعليات تصنيع الَعتاد احلريب  

عىل سبيل املثال، تُوّض ِ ف م املتعلقة ابلخرتاعات الرسية:وأأدخَل عدٌد معني من البدلان مجموعًة أأكرث تفصياًل من الأحاك .39
يف بلغاراي أأنَّ "الاخرتاعات الرسية يه الاخرتاعات اليت حتتوي عىل معلومات رسية متثل رسًا  الرباءاتمن قانون  24املادة 

احلمك الأخري عىل أأن "أأرسار  ذكلمن قانون حامية املعلومات الرسية". وينص  25 املقصود يف املادة من أأرسار ادلوةل ابملعىن
، اليت قد يؤدي الاطالع علهيا دون ترصحي اإىل هتديد أأو اإرضار مصا ح مجهورية 1ادلوةل يه املعلومات، املذكورة يف اجلدول 

ة اخلارجية أأو حامية النظام ادلس توري" ويف هذا الصدد، حيتوي بلغاراي املتعلقة ابلأمن الوطين أأو ادلفاع أأو الس ياس
عىل سبيل  :وتنهتج بعض القوانني الأخرى هنجًا أأوسع نطاقاً  79مبا قد يُعترَب اخرتاعًا رساًي.ةل عىل قامئة طويةل ومفص   1 اجلدول

رتاعات والاكتشافات )...( ذات الأمهية املثال، ينص قانون امللكية الصناعية يف مجهورية الكونغو ادلميقراطية عىل أأن "الاخ
بأأي جمال، ل س امي جمايل ادلفاع والاكتشافات اخلاصة للمصلحة الوطنية جيوز اعتبارها رسيًة. وقد تتعلق تكل الاخرتاعات 

 الوطين والأمن الوطين".

 املذكورة أ نفاً  الرباءات" متطلبات تأأخري أأو جتنب نرش طلبات 2"

ذا رأأى مكتب 80يف بعض الولايت القضائية .40 أأن الاخرتاع يتعلق ابدلفاع أأو الأمن الوطين، تتوىل السلطة  الرباءات، اإ
. 81رش بداهةاخملتصة تقيمي احامتلية اإرضار نرش طلب الرباءة مبصا ح مثل ادلفاع الوطين. ويف بعض احلالت، حُيظر الن 

كبريًا بني القوانني اليت خضعت للتحليل، فقانون وختتلف الفرتة الزمنية اليت جيب أأن يظل فهيا الاخرتاع رساًي اختالفًا 
بقاء أأي اخالولايت املتحدة الأمريكية مثاًل ينص عىل أأنه "ل جيوز أأن يُ  عدم منح رتاع رساًي وبعدم نرش أأي طلب أأو ؤمر ابإ

هناية أأي فرتة جتديد، الرباءات بتجديد القرار يف هنايهتا، أأو يف  املفوَّض لشؤونأأي براءة ملدة تزيد عىل س نة واحدة. ويقوم 
خطار من رئيس الإدارة أأو رئيس موظف  الواكةل اذلي أأصدر القرار بأأن حكامً  ضافية تبلغ س نة واحدة بناًء عىل اإ لفرتات اإ

 82توكيداًي قد صدر يقيض بأأن املصلحة الوطنية ل تزال تتطلب ذكل".

 " تعويض مودع طلب الرباءة بسبب التنازل عنه لدلوةل3"

ذا اكن لدلوةل الاخرتاع من البدلان، ل بد من التنازل عن يف عدد معني   .41 ينص و  83.مضن فئة الاخرتاعات الرسية اإ
يرى ذكل رضوراًي بسبب حرب أأو احامتل نشوب حرب ويف  حيامن –يف الرنوجي عىل أأنه "جيوز للمكل  الرباءاتقانون 

ده للحكومة أأو للتنازل عن احلق يف الاخرتاع ينص عىل أأنه جيب ا أأنْ  – حالت الأزمات املتعلقة بذكل طرف أ خر حُيد ِ
 املكل".

                                                
79
بندًا ُمصنَّفًا اإىل ثالث  64مئة طويةل تضم "فئات املعلومات املُصنَّفة عىل أأهنا من أأرسار ادلوةل" )أأكرث من عىل قا 25( الوارد يف املادة 1حيتوي اجلدول رمق ) 

 لق ابلأمن الاقتصادي للبدل(.فئات: أأوًل: معلومات تتعلق ابدلفاع عن البدل، اثنيًا: معلومات تتعلق ابلس ياسة اخلارجية للبدل وأأمنه ادلاخيل، اثلثًا: معلومات تتع
80
 مثل: أأسرتاليا، وبلجياك، والربازيل، وكواب، والولايت املتحدة الأمريكية، وغريها. 
81
 .2003لس نة  2رمق  الرباءاتمن قانون  15انظر عىل سبيل املثال: فانواتو، البند  
82
نة من  35الباب الأمرييك،  الرباءاتمن قانون  181البند    (.2014املوحدة اعتبارًا من مايو  الرباءات)قوانني  الولايت املتحدة الأمريكيةقانون مدوَّ
83
ةل ابلقانون رمق 1978لس نة  57، القانون رمق الرباءاتمن قانون  78انظر عىل سبيل املثال: جنوب أأفريقيا، البند    .2005لس نة  20، بصيغته الأخرية املُعدَّ
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ىل ُموِدع طلب الرباءة. وتُقي ِد ترشيعات  ويف حال .42 التنازل عن الاخرتاع واحلقوق املتعلقة به لدلوةل، يُدفَع تعويٌض اإ
دًا ابلنس   85أأو عادلً  84فتشرتط أأن يكون التعويض معقولً  بعض البدلان مفهوم التعويض أأكرث من غريها من البدلان، بة أأو ُمحدَّ

ىل القمية السوقية لالخرتاع. ادلوةل تعويضًا عن أأي رضر تكبَّده ُموِدُع طلب  رضورة أأن متنحوينص القانون يف هولندا عىل  86اإ
يف الولايت املتحدة الأمريكية  الرباءاتون رسي نتيجًة لأحاكم قانون الاخرتاعات الرسية. وابملثل، يس تخدم قاناخرتاع براءة 

تس تخدم  بيامن ،87"أأو عن اس تخدام احلكومة لالخرتاعو/املصطلحات التالية: "التعويض عن الرضر النامج عن قرار الرسية 
 88أأخرى مصطلح "التعويض عن اخلسارة". بدلان

صاحب الرباءة، قبل أأن يس تغل عىل جيب  هويُقيَّد يف بعض الولايت القضائية اس تغالل أأي اخرتاع رسي، مبعىن أأن .43
 الرباءات. وابملثل، ينص قانون 89مهنامن أأجل احلصول عىل ترصحي املعنية ومية احلك الواكةلالاخرتاع أأو يتنازل عنه، أأن يُبِلغ 

د بقرار من جملس الوزراء الشخص اذلي حيق هل اس تخدام براءة رسية والترصف فهيا".  90البلغاري عىل ما ييل: "حُيدَّ

 " القيود املفروضة عىل تسجيل الاخرتاع الرسي يف بدلان أأخرى4"

، فاإن ادلوةل تراقب مبا أأن الاخرتاعات الرسية ختضع لإجراءات خمتلفة نظرًا لعتبارات ادلفاع الوطين أأو الأمن الوطين .44
يف البدلان الأجنبية.  بل كذكل، سبحف  هيايف أأراضليس  الرباءاتما يقوم به مواطنوها واملقميون فهيا من أأنشطة تسجيل 

 سبب عدم اس تطاعة املقميني يف بعض الولايت القضائية أأن يتقدموا بطلب للحصول عىل براءة يف بدل أ خر دون وهذا يفرس  
ذن رصحي طلب الرباءة،  يك حُتل لة اخملتصة طأأو مضين من السلطة الوطنية. وعادًة ما تُمنَح فرتة زمنية للسل احلصول عىل اإ

يداع الطلب يف اخلارج. وينص قانون  ذاًن ابإ يف بعض ادلول الأعضاء عىل أأن  الرباءاتوبعد ذكل يتلقى ُموِدع طلب الرباءة اإ
ويف البدلان اليت تُمنح فهيا براءات رسية، ل  91أأو مدنية.و/ا بعقوابت جنائية عدم الالزتام هبذه القاعدة يُعد  جرميًة يُعاقب علهي

نَد امللكية تسجيل   93بذكل. اً ، أأو جيب عليه أأن يطلب ترصحي92يف اخلارج الرباءةجيوز حلائِز س َ

الاخرتاعات املتعلقة ابلطاقة التدابري املتعلقة ابلس تثناء من الأهلية للحامية مبوجب براءة وغريها من التدابري يف جمال )ب( 

 اذلرية

يف  الرباءاتقانون وينص  94جيب أأن تظل رسيًة.اليت خرتاعات بشأأن الا من البدلان، ل تُمنح الرباءات يف عدد معني   .45
ذا اكن الاخرتاع  ن ِقبل مضن فئة ُأخِطر املُفوَّض م يقع – رأأي املُفوَّض يف –نيوزيلندا مثاًل عىل أأنه جيب أأل تُمنح أأي براءة اإ

                                                
84
ةل ابلقانون رمق  1961ديسمرب  31رخ املؤ  950رمق  الرباءاتمن قانون  41انظر مجهورية كوراي، املادة    .2013لس نة  11690بصيغته الأخرية املُعدَّ
85
والتصماميت التخطيطية لدلارات املتاكمةل الاخرتاع  براءات( من الالحئة التنفيذية لنظام 2) 49انظر عىل سبيل املثال: اململكة العربية السعودية، املادة  

 .2004ديسمرب  26املؤرخة والأصناف النباتية والامنذج الصناعية 
86
ةل ابلقانون املؤرخ  2000يونيو  30( من قانون امللكية الصناعية البولندي املؤرخ 2)59املادة    .2007يونيو  29بصيغته الأخرية املُعدَّ
87
نة من  35الباب الأمرييك،  الرباءاتقانون    (.2014وحدة اعتبارًا من مايو امل الرباءات)قوانني  183 الولايت املتحدة الأمريكية.قانون مدوَّ
88
د مبلغ "التعويض" من ِقبل حممكة العدل العليا. انظر املرفق الأ   يطاليا وفرنسا. ويف فرنسا، حُيدَّ  ول لهذه الوثيقة.انظر عىل سبيل املثال: الربازيل واإ
89
ةل ابلقانون رمق  1996مايو  14املؤرخ  279.9من قانون امللكية الصناعية رمق  75انظر عىل سبيل املثال: الربازيل، املادة    196.10بصيغته الأخرية املُعدَّ

 .2001فرباير  14املؤرخ 
90
ةل بتارخي  الأخريةبصيغته  1993لس نة  27/2ومناذج املنفعة رمق  الرباءات( من قانون تسجيل 8) 24انظر املادة    يف بلغاراي. 2007يوليو  20املُعدَّ
91
 تحدة، والولايت املتحدة الأمريكية، وغريها.مثل س نغافورة، واململكة امل  
92
ةل ابلقانون رمق 1996مايو  14املؤرخ  279.9من قانون امللكية الصناعية رمق  75الربازيل، املادة : انظر عىل سبيل املثال   196.10، بصيغته الأخرية املُعدَّ

ةل بتارخي  1993لس نة  27/2ومناذج املنفعة رمق  الرباءاتمن قانون تسجيل  25؛ بلغاراي، املادة 2001فرباير  14املؤرخ  ؛ 2007يوليو  20بصيغته الأخرية املُعدَّ
 بشأأن الاخرتاعات والرسوم والامنذج الصناعية. 2011نومفرب  20املؤرخ  290من املرسوم بقانون رمق  88كواب، املادة 

93
د  الرباءاتمن قانون  70؛ وادلامنرك، البند 2008يوليو  7املؤرخ  9977ة رمق من قانون امللكية الصناعي 31أألبانيا، املادة : انظر عىل سبيل املثال  املُوحَّ
ةل ابلقانون رمق  1970لس نة  الرباءاتمن قانون  39؛ والهند، البند 2012يناير  24املؤرخ  108 رمق من  28؛ وكينيا، املادة 2005لس نة  15بصيغته الأخرية املُعدَّ

 .2000لس نة  LXIرمق  الرباءاتمن قانون  26؛ وابكس تان، البند 2001يوليو  27رخ قانون امللكية الصناعية املؤ 
94
 مالزياي، واملغرب، نيوزيلندا، وبولندا. 
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، ويف الاحتاد الرويس، ميكن حامية الاخرتاعات الرسية من خالل براءات  95هنا وثيقة الصةل بأأغراض ادلفاع.وزير ادلفاع بأأ 
يف مدغشقر يس تثين من الأهلية للحامية  الرباءات. وأأخريًا، ل بد من ذكر أأن قانون 96ولكن ليس من خالل مناذج منفعة
ذا اقتضت مبوجب براءة فئات معينة من الاخ  املصلحة احليوية، اليت تشمل ادلفاع الوطين.ذكل رتاعات اإ

قرار – الهند ورسي لناك مثل – من البدلان وفامي خيص الابتاكر املتعلق ابلطاقة اذلرية، مت يف عدد معني   .46 ترشيع  اإ
د  براءة. وعىل وجه اخلصوص، ينص  امية مبوجبغري قابةل للح 97خرتاعات املتعلقة ابلطاقة اذلريةالابأأن  يقيضُمحدَّ
ا القانون، ل تُمنح أأي عىل ما ييل: "اعتبارًا من بدء رساين هذ 1962" من قانون الطاقة اذلرية الهندي لس نة 1"20 البند

نتاج الطاقة النووية أأو التحمك فهيا لالبراءات  خرتاعات اليت ترى احلكومة املركزية أأهنا مفيدة ملا ييل أأو تتعلق به: اإ
نتاهجا  أأو دة أأو مادة مشعة أأو تعديهنا أأو اس تخراهجا أأو اإ اس تخداهما أأو التخلص مهنا، أأو التنقيب عن أأي مادة ُمحدَّ
يف معليات الطاقة معاجلهتا معاجلًة فزيايئية وكمييائية أأو تصنيعها أأو ختصيهبا أأو تعليهبا أأو اس تخداهما، أأو ضامن السالمة  أأو

لفكرية يف رسي لناك عىل أأنه ل جيوز منح براءة لأي اخرتاع يكون مفيدًا يف اس تخدام مواد ينص قانون امللكية اكام اذلرية". 
 98نووية خاصة أأو طاقة ذرية يف سالح ذري.

ل تُمنَح من ال ن  -من القانون التنظمي  النووي يف الولايت املتحدة الأمريكية عىل ما ييل: "أأ  151وينص البند  .47
أأو اكتشاف يكون مفيدًا فقط يف الانتفاع مبواد نووية خاصة أأو طاقة ذرية يف سالح نووي"،  فصاعدًا أأي براءة لأي اخرتاع

ل تَمنح أأُي براءة ممنوحة من ال ن فصاعدًا أأي حقوق فامي يتعلق بأأي اخرتاع أأو اكتشاف ما دام هذا الاخرتاع  -و"ب
ضافًة اإىل ذكل، ينص هذا احلمك  الاكتشاف يُس تخَدم يف الانتفاع مبواد نووية خاصة أأو طاقة ذرية يف أأو أأسلحة نووية". واإ

نتاج مواد نووية  نجزأأو ي  أأجنزأأي خشص جيب عىل " هالقانوين عىل أأن من ال ن فصاعدًا أأي اخرتاع أأو اكتشاف مفيد يف اإ
ىل اللجنة تقريرًا يتضمن وصفًا اكماًل ذلكل الاخرت  ،أأو مفيد يف الانتفاع هبا ،طاقة ذرية خاصة أأو م اإ اع أأو الاكتشاف أأن يُقد ِ
مللكية شؤون احصول عىل براءة ُموَدع دلى وكيل وزارة التجارة ل للالاخرتاع أأو الاكتشاف موصوفًا يف طلب  ذكلما مل يكن 

 الفكرية ومدير مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية )...(".

نتاج حصول للالكندي عىل أأن "أأي طلب  الرباءاتوابملثل، ينص قانون  .48 عىل براءة يكون، يف رأأي املُفوَّض، متعلقًا ابإ
ض اإىل جلنة الأمان النووي الكندية".من  هما )...( جيب أأن يُرسلطاقة نووية أأو تطبيقها أأو اس تخدا املُفوَّ

99 

 ]ييل ذكل املرفقان ابللغة الإنلكزيية[

                                                
95
 .2013لس نة  68النيوزيلندي رمق  الرباءاتمن قانون  132البند  
96
 ، لالحتاد الرويس.72( من القانون املدين، الفصل 3) 1349انظر املادة  
97
ية تتعامل رشيعات يف هذا الشأأن أأيضًا اإىل الطاقة النووية. ويمكن الفرق يف أأن الطاقة اذلرية تتعامل مع اذلرة بأأمكلها، يف حني أأن الطاقة النوويشري بعض الت  

لكرتواًن واحدًا أأو أأكرث يدور يف مع نواة اذلرة فقط. "اذلرة يه أأصغر وحدة بنائية ميكن متيزيها يف املادة. وحتتوي اذلرة عىل نواة تتضمن بروتوان واحدًا أأو أأكرث  مث اإ
ذرية أأو نواة ذرية أأو تتعلق هبا."  انظر  نوايتمدارات خارجية. ولكمة نووية الواردة يف عبارة "قنبةل نووية" تعين أأهنا تنطوي عىل 

rence.com/help/faq/language/d39.htmlhttp://dictionary.refe. 
98
 .2003لس نة  36( )ه( من قانون امللكية الفكرية رمق 3) 62البند  
99
ةل بتارخي R.S.C., 1985, c. P-4) الرباءاتمن قانون  22البند    .2006سبمترب  21(، بصيغته الأخرية املُعدَّ
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