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اللجنة الدائمة املعنية بقانون الرباءات
الدورة العشرون

جنيف ،من  32اإىل  28يناير 3182

استثناءات وتقييدات حقوق الرباءات :االستخدام يف التجارب أو البحث العلمي

وثيقة من اإعداد ا ألمانة

مقدمة
 .8اتفقت اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات ،يف دورهتا التاسعة عرشة اليت عقدت من  32اإىل  31فرباير ،3182
عىل أأن تقوم ا ألمانة ،فامي يتعلق مبوضوع "اس تثناءات وتقييدات حقوق الرباءات" ،بأأعامل من بيهنا اإعداد وثيقة ،تستند فهيا
اإىل مساهامت ادلول ا ألعضاء ،عن الكيفية اليت مت هبا تنفيذ الاس تثناءات والتقييدات امخلسة التالية يف ادلول ا ألعضاء ،دون
تقيمي فعالية تكل الاس تثناءات والتقييدات :الاس تخدام اخلاص أأو غري التجاري؛ والاس تخدام يف التجارب أأو البحث
العلمي؛ وحتضري ا ألدوية؛ والاس تخدام املس بق؛ واس تخدام املواد اخلاصة ابلسفن والطائرات واملركبات ا ألرضية ا ألجنبية.
وينبغي أأن تغطي الوثيقة أأيضا التحدايت العملية اليت تواهجها ادلول ا ألعضاء يف تنفيذها.
 .3ومعال ابلقرار املذكور ،دعت ا ألمانة ،من خالل املذكرة  ،C.8261ادلول ا ألعضاء واملاكتب ا إلقلميية للرباءات
لتقدمي معلومات اإىل املكتب ادلويل ،إإضافة أأو حتديث للمعلومات الواردة يف اإااابهتا عىل اس تييان اس تثناءات وتقييدات
حقوق الرباءات (املشار اإليه فامي ييل ابمس "الاس تييان") ،فامي يتعلق ابلس تثناءات والتقييدات امخلسة املذكورة .وابلإضافة
اإىل ذكل ،دعيت ادلول ا ألعضاء واملاكتب ا إلقلميية للرباءات اليت  م ككن قد قدمت اإااابهتا عىل الاس تييان بعد اإىل
تقدمي اإااابهتا.
 .2وبناء عىل ذكل ،تقدم هذه الوثيقة معلومات عن الكيفية اليت مت هبا تنفيذ الاس تثناءات والتقييدات املتصةل
ابلس تخدام يف التجارب أأو البحث العلمي يف ادلول ا ألعضاء .وهتدف الوثيقة اإىل تقدمي عرض شامل ومقارن لتنفيذ أأحد
الاس تثناءات والتقييدات املتصةل هبذا املوضوع وفقا للقوانني املعمول هبا يف ادلول ا ألعضاء .وكرد الإشارة اإىل الإااابت
ا ألصلية اليت قدمهتا ادلول ا ألعضاء و أأحد املاكتب ا إلقلميية للرباءات لتوضيح نطاق الاس تثناء يف نظام قانوين معني .كام أأن
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الاس تييان والإااابت الواردة من ادلول ا ألعضاء متاحة ابلاكمل عىل موقع املنتدى الإلكرتوين للجنة ادلامئة املعنية بقانون
الرباءات عىل عنوان.http://www.wipo.int/scp/en/exceptions/ :
 .2وتتأألف هذه الوثيقة من ثالثة أأقسام "8" :أأهداف الس ياسة العامة من منح الاس تثناء؛ " "3والقانون املعمول به
ونطاق الاس تثناء؛ " "2وحتدايت التنفيذ.
 .2وذكرت ادلول ا ألعضاء وماكتب الرباءات التالية أأن قوانيهنا تنص عىل اس تثناءات أأو تقييدات تتصل ابلس تخدام يف
التجارب أأو البحث العلمي :أألبانيا ،واجلزائر ،و أأرمينيا ،و أأسرتاليا ،والمنسا ،و أأذربيجان ،وبواتن ،والبوس نة والهرسك،
والربازيل ،وبلغاراي ،وبوركينا فاصو ،وكندا ،والصني ،والكونغو ،وكوس تارياك ،وكرواتيا ،وقربص ،وامجلهورية التش يكية،
ومجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية ،وادلامنرك ،وامجلهورية ادلومينيكية ،والسلفادور ،وفنلندا ،وفرنسا ،و أأملانيا ،واليوانن،
وهندوراس ،وهونغ كونغ (الصني) ،وهنغاراي ،وإاندونيس يا ،وإارسائيل ،وإايطاليا ،والياابن ،وا ألردن ،وكينيا ،وقريغزيس تان،
ولتفيا ،وليتوانيا ،وموريش يوس ،واملكس يك ،واملغرب ،وهولندا ،ونيوزيلندا ،والرنوجي ،وعامن ،وابكس تان ،وبريو،
والفلبني ،وبولندا ،والربتغال ،وقطر ،ومجهورية كوراي ،ومجهورية مودلوفا ،ورومانيا ،والاحتاد الرويس ،وسان تويم
وبرينسييب ،ورصبيا ،وسلوفاكيا ،وإاس بانيا ،ورسي لناك ،والسويد ،وسويرسا ،وطاجيكس تان ،واتيلند ،وكركيا ،و أأوغندا،
و أأوكرانيا ،واململكة املتحدة ،ومجهورية تزنانيا املتحدة ،والولايت املتحدة ا ألمريكية ،وفييت انم ،وزمبابوي ،واملنظمة
ا ألوروبية الآس يوية للرباءات ( EAPOومجموعها .)22

أأهداف الس ياسة العامة من منح الاس تثناء
 .6يف كثري من ادلول ا ألعضاء ،يمتثل أأحد أأهداف الس ياسة العامة من منح اس تثناء الاس تخدام يف التجارب أأو البحث
العلمي يف الهنوض ابلبحث العلمي والتقدم التكنولويج وتشجيع أأنشطة الاخرتاع .1ويف حني ذكر عدد ضئيل من البدلان أأن
الهدف هو الهنوض ابلبحث العلمي ،أأشارت غالبية البدلان اإىل الهنوض ابلبحث ا ألسايس والتطبيقي وكذكل التطور
التكنولويج بواه عام .وإن هناك تأأكيد عىل أأمهية حرية البحث يف اإااابت المنسا وسويرسا والاحتاد الرويس .أأما أأسرتاليا،
فقد أأشارت يف اإاابهتا اإىل أأن النص القانوين املتعلق ابس تثناء الاس تخدام يف التجارب واذلي مت اس تحداثه مؤخرا يريم اإىل
وضع حد فاصل واحض بني البحث وا ألنشطة التجارية ،حبيث يرتك للباحثني احلرية يف اإجراء اجارهب دون خوف من التعدي
عىل الرباءات.
 .2وتضع بعض البدلان التعلمي مضن نطاق ا إلعفاء ألغراض البحث ،نظرا اإىل أأن الاس تثناء يدمع أأيضا التعلمي ويرفع من
مس تواه .2وقد أأوحضت الرنوجي يف اإاابهتا أأن "احلق الاس تئثاري املمنوح مبوجب حق الرباءة ليس هل غرض سوى تضمني
القمية التجارية لالخرتاع" ،ولكنه ل يشمل "اس تخدام الاخرتاع أكساس معريف ملزيد من البحث والتطوير".
 .1ويف املكس يك ،يعترب "لك ما يتس ابلطابع التجرييب أأو العلمي أأو التكنولويج البحت من ا ألحباث أأو الاختبارات
أأو ا ألنشطة التعلميية ،حبيث يتضمن تصنيع أأو اس تخدام أأحد املنتجات احملمية برباءات أأو اإحدى طرائق الصنع ،يف اإطار
احمليط اخلاص أأو الأإدميي و ألغراض غري اجارية ،نشاطا يدمع ويعزز النشاط الصناعي الابتاكري التطبيقي والتحسينات
التقنية ونرش املعارف التكنولوجية داخل الصناعة والقطاعات الأإدميية" .أأي أأن ا ألمر يتطرق هنا للس ياسة العامة من
حيث الهنوض بتبادل ونرش املعارف التكنولوجية النامجة عن أأنشطة البحث والتطوير اليت جيرهيا الغري يف ظل ا إلعفاء
ألغراض البحث.
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مثال ،انظر اإااابت اجلزائر والمنسا وبواتن والربازيل و أأملانيا وهندوراس وهنغاراي وإايطاليا والياابن وهولندا وبولندا والربتغال ورصبيا وإاس بانيا والسويد
وسويرسا و أأوغندا و أأوكرانيا واململكة املتحدة وزمبابوي.
انظر ،مثال ،اإاابيت اإندونيس يا وهندوراس.
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 .9وذكر الاحتاد الرويس يف اإاابته أأن اس تثناء الاس تخدام يف التجارب والبحث العلمي هل ما يربره نظرا اإىل أأن أأي
خشص ،قبل اختاذ القرار بشأأن التقدم اإىل أأحد حاميل الرباءات بطلب للتنازل عن براءته أأو كرخيصها ،جيب أأن يعطي نفسه
الفرصة للتأأكد من أأن موضوع الرباءة املعين يتس ابملواصفات اليت تعنيه .وقد شددت مجهورية كوراي أأيضا يف اإاابهتا عىل هذا
اجلانب اإذ أأشارت اإىل أأنه ينبغي السامح للغري ابس تغالل الاخرتاع يف سييل التوصل اإىل فه أأفضل حملتوايت وأآاثر اخرتاع
محمي برباءة.
 .81ويف سييل خدمة الصاحل العام كلك ،شددت بدلان كثرية عىل الغرض من قانون الرباءات ورضورة حتقيق توازن
مالمئ يف حقوق الرباءات ،يراعي حقوق حاميل الرباءات ومصاحل مس تخديم التكنولوجيا احملمية برباءات وامجلهور بواه عام
عىل حنو حيقق أأكرب قدر ممكن من املنافع الاجامتعية .3مفثال ،وابلإشارة اإىل ذكل التوازن ،أأوحضت الصني يف اإاابهتا أأن
"الابتاكرات العلمية والتكنولوجية تمت دامئا ابلستناد اإىل حاةل التقنية الصناعية السابقة" ومن مث فاإنه "اإذا إن اس تخدام
الرباءات املعنية ألغراض البحث العلمي والتجارب ليس ممكنا اإل مبوافقة مس بقة من حاميل حقوق الرباءات ،فاإن ذكل قد
يعوق معلية البحث والتطوير ،وابلتايل ل يساعد عىل التقدم العلمي والتكنولويج ،ويناقض الغرض الترشيعي من قوانني
الرباءات" .ويف الربازيل ،ونظرا اإىل أأن نظام الرباءات يريم اإىل حتفزي البحث والابتاكر عن طريق توفري اإطار يضمن أأن تع
منافع الاخرتاعات اجملمتع كلك ،فاإن الغرض من اس تثناء البحث هو "احلد من احلقوق اليت ككفلها الرباءات بغية السامح
بتطوير البحث العلمي أأو التكنولويج ،حبيث يتحقق التوازن الصحيح بني مصاحل أأحصاب احلقوق ومصاحل الغري ويتعزز يف
الوقت نفسه تقدم اجملمتع" .و أأوحضت كندا يف اإاابهتا أأنه ملا إن اتخمرتعون يوافقون عىل الكشف عن اخرتاعاهت للجمهور عند
التقدم بطلب للحصول عىل براءة ،كجزء من التوازن بني احلقوق والالزتامات وفقا لنظام الرباءات ،فاإن "اس تثناء
الاس تخدام يف التجارب يسمح للآخرين ابلتقيص عن ذكل الاخرتاع ،انتفاعا بذكل الكشف ".و أأشارت مجهورية كوراي يف
اإاابهتا اإىل أأنه رمغ أأن اس تغالل اخرتاع محمي برباءة ،واملسموح به وفقا لس تثناء البحث ،يسه اإسهاما كبريا يف دفع جعةل
التكنولوجيا ،فاإنه "ما دام املنتَج اذلي مت التوصل اإليه عن طريق هذا الاس تغالل لالخرتاع ليس مطروحا يف السوق ،فاإن
حامل الرباءة ل يتكبد خسارة مبارشة".
 .88وملا إن نطاق اس تثناء البحث يغطي يف بعض البدلان اس تخدام طرائق الصنع أأو املنتجات احملمية ابلرباءات بغرض
احلصول عىل موافقة تنظميية ،أأشارت بعض البدلان اإىل املصلحة الس ياس ية يف متكني ا ألدوية اجلنيسة من دخول السوق يف
الوقت املالمئ ،بغية "كزويد املرىض بأأدوية جيدة بأأسعار معقوةل ،وخفض التاكليف املرتبطة بمتويل ا ألدوية اليت يغطهيا النظام
الصحي" يف البدل املعين.4
 .83و أأشارت بعض ادلول ا ألعضاء اإىل مواءمات مع معاهدات إاقلميية أأو دولية فامي يتعلق هبدف الس ياسة العامة .مفثال،
أأشارت أألبانيا ولتفيا والربتغال وإاس بانيا واململكة املتحدة يف اإااابهتا اإىل ترشيع الاحتاد ا ألورويب (مثال ،املادة  28من اتفاقية
امجلاعة ا ألوروبية املعنية ابلرباءات لعام  8922واملادة (32ب) من التفاق املعين برباءات امجلاعة ا ألوروبية (.5))8919
و أأشارت امجلهورية ادلومينيكية وابكس تان اإىل اتفاق جوانب حقوق امللكية الفكرية املتصةل ابلتجارة (اتفاق كرييس) .وااءت
يف اإاابيت هونغ كونغ والصني اإشارة اإىل قوانني ولايت قضائية أأخرى ،وبواه خاص ،القس  23من قانون الرباءات ا إليرلندي
لعام .8993
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انظر ،مثال ،اإااابت الربازيل وكندا والصني ومجهورية قريغزيس تان والاحتاد الرويس ورسي لناك والولايت املتحدة ا ألمريكية.
انظر اإاابة هنغاراي .وقد أأشارت إارسائيل أأيضا يف اإاابهتا اإىل هدف س يايس مماثل.
وتشري املادة (32ب) من التفاق املعين مبحمكة موحدة للرباءات أأيضا اإىل أأن احلق املمنوح مبوجب الرباءة ل يشمل ا ألفعال اليت تؤدى يف أأغراض
التجارب واملتصةل مبوضوع الاخرتاع احملمي ابلرباءة.
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القانون املعمول به ونطاق الاس تثناء
 .82أأشارت  22دوةل يف اإااابهتا اإىل أأن قوانيهنا التنظميية تنص عىل اس تثناءات وتقييدات متصةل ابلس تخدام يف التجارب
أأو البحث العلمي .ومثة دولتان عضوان ل تنص قوانيهنا عىل هذا الاس تثناء ،ولكهنا تستبعد أأنشطة الاس تخدام يف التجارب
أأو البحث العلمي من اإنفاذ حقوق الرباءات مبوجب القانون العام.
 .82ومتاش يا مع ا ألهداف الس ياس ية املذكورة أآنفا ،فاإن اس تثناء الاس تخدام يف التجارب أأو البحث العلمي يسمح بصفة
عامة للغري بأأن يقوم مبا ييل دون طلب موافقات أأحصاب الرباءات "8" :التحقق من الآاثر احملددة لالخرتاعات احملمية
ابلرباءات أأو اإماكنية اس تخداهما ،وذكل عىل سييل املثال من أأال اكتساب املعرفة أأو تسهيل الرتخيص أأو الطعن يف
صالحية الرباءات؛ " "3وحتسني الاخرتاع احملمي ابلرباءة وتطويره .اإل أأن ا ألحاكم املتعلقة هبذا الاس تثناء يف القوانني الوطنية
وتفسري تكل ا ألحاكم وكذكل السوابق القضائية يف بعض البدلان يظهر فهيا بعض الاختالفات.

نطاق الاس تثناء القانوين
 .82يف معظ البدلان اليت تتضمن قوانيهنا اس تثناء الاس تخدام يف التجارب أأو البحث ،ينص احلمك املعين عىل أأن احلق
اذلي ككفهل الرباءة ل يشمل ،مثال ،ا ألنشطة اليت تؤدى " ألغراض التجارب أأو البحث" ،6أأو ا ألفعال اليت تؤدى من أأال
"التجارب العلمية أأو البحث العلمي" ،7أأو "التجريب أأو البحث العلمي" ،8أأو ا ألفعال اليت تؤدى " ألغراض التجارب"،9
أأو ا ألفعال اليت تؤدى " ألغراض البحث العلمي" ،10أأو ا ألفعال"اليت تؤدى ألغراض التجارب يف اإطار البحث العلمي
والتقين" ،11أأو "اس تخدام الاخرتاعات ألغراض التقيمي والتحليل والبحث والتعلمي والاختبار والإنتاج التجرييب" .12وينص
قانون سويرسا عىل أأن الاس تثناء يشمل "ا ألفعال اليت تؤدى ألغراض البحث أأو التجارب من أأال اكتساب املعرفة عن
موضوع الاخرتاع ،مبا يف ذكل اس تخداماته؛ وبواه خاص ،ي سسمح ابإجراء أأي حبث علمي يتعلق مبوضوع الاخرتاع".
وتس تخدم ا ألحاكم املعنية يف القوانني الوطنية/ا إلقلميية عادة مصطلحات "البحث العلمي" أأو "البحث" أأو "التجارب"،
ولكن هذه املصطلحات ،بواه عام ،ل يرد تعريفها مفصال يف القوانني .وسوف تتطرق هذه الوثيقة يف موضع لحق اإىل
تفسري تكل املصطلحات.
 .86وتنص أأحاكم قوانني الرباءات يف بعض البدلان عىل أأن ا ألنشطة ل تعفى اإل اإذا إن غرضها هو "بصفة حرصية"
اإجراء التجارب أأو اإذا إنت ألغراض البحث "فقط" .وتشمل ا ألحاكم الواردة يف القوانني الوطنية ،مثال ،ما هو " ألغراض
التجارب فقط" ،13و"ما يفيد فقط يف اإجراء ا ألحباث حول موضوع الرباءة ،مبا يف ذكل املنتَج اذلي مت التوصل اإليه بشلك
6
7
8

9

10
11
12
13

انظر املادة  69من قانون الرباءات يف الصني ،واملادة  )8(69من قانون الرباءات الياابين ،والقس  3.31من قانون الرباءات يف لتفيا.
انظر املادة  )3(82من قانون الاخرتاعات ومناذج املنفعة والتصاممي الصناعية يف أأرمينيا.
انظر املادة -22ب من قانون الاخرتاعات يف مجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية ،واملادة  82من قانون الرباءات يف مجهورية قريغزيس تان ،واملادة 22
من قانون الرباءات يف ليتوانيا ،واملادة  )3(8229من القانون املدين يف الاحتاد الرويس ،واملادة  )3(28من قانون أأوكرانيا "بشأأن حامية حقوق
الاخرتاعات ومناذج املنفعة" والقاعدة  89من لحئة الرباءات يف اتفاقية الرباءات ا ألوروبية الآس يوية.
انظر القس 889ج من قانون الرباءات يف أأسرتاليا ،والقس  "2")2(2من قانون الرباءات املوحد يف ادلامنرك؛ واملادة  L613-5من قانون امللكية
الفكرية يف فرنسا ،والقس  )3(88من قانون الرباءات يف أأملانيا ،والقس  8من قانون الرباءات يف إارسائيل ،واملادة  ()8(61أأ) من قانون امللكية
الصناعية يف اإيطاليا ،والقس  2-)2(2من قانون الرباءات يف الرنوجي ،والقس  (88أأ)( "2")2من قانون امللكية الصناعية يف عامن ،واملادة  33من
قانون  3111/21بشأأن حامية الاخرتاعات يف مجهورية مودلوفا ،واملادة (22ب) من املرسوم الرتيك للرباءات.
انظر القس  21من قانون امللكية الصناعية الصادر عام  3111يف كينيا ،واملادة (2.1ج) من قانون  3118/2يف سان تويم وبرينسييب ،والقس 21
من قانون الرباءات يف تزنانيا.
انظر املادة ()8(1ج) من اتفاق ابنغي .ويواد نص مماثل يف الفقرة الثانية من املادة  22من القانون  n.9.279يف الربازيل.
املادة  )3(832من قانون فييت انم للملكية الفكرية الصادر عام  ،3112واملعدل واملس تمكل يف .3119
املادة  813من قانون امللكية الصناعية يف الربتغال.
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مبارشة كنتيجة لس تخدام طريقة الصنع احملمية ابلرباءة" ،14و"ما يمت فقط ألغراض البحث والتجارب فامي يتعلق ابلخرتاع
احملمي برباءة ،15".وا ألنشطة اليت تؤدى "للصنع أأو الاس تخدام ألغراض اجرييية حبتة أأو يف البحث العلمي" ،16وا ألفعال اليت
"تؤدى فقط ألغراض التجارب اليت تتصل مبوضوع الاخرتاع" ،17وا ألنشطة اليت تؤدى "فقط ألغراض التجارب"،18
وا ألفعال اليت تؤدى فقط بغرض البحث العلمي ،19و"ا ألفعال اليت تؤدى فقط ألغراض البحث العلمي".20
 .82ويف قوانني الرباءات يف بعض البدلان ،تستبعد أأيضا رصاح ًة ا ألنشطة املتصةل ابلتعلمي والتعلمي الأإدميي من ا ألفعال
اليت تعترب تعداي عىل حقوق الرباءات يف س ياق البحث أأو الاس تخدام يف التجارب .مفثال ،تنص املادة  81من قانون امللكية
الصناعية يف هندوراس عىل أأن حقوق الرباءات ل يمت اإنفاذها ضد ا ألفعال اليت تؤدى بصفة حرصية ألغراض "التجارب أأو
البحث العلمي أأو التعلمي" ،وتذكر املادة  33من قانون امللكية الصناعية يف املكس يك أأن احلق اذلي ككفهل الرباءة ل ينتج أأي
أأثر ضد أأي طرف أآخر يقوم ،يف الإطار اخلاص أأو الأإدميي و ألغراض غري اجارية ،ابإجراء " أأحباث أأو اختبارات أأو أأنشطة
تعلميية تتس بطابع اجرييب علمي أأو ككنولويج حبت" .وتنص بدلان أأخرى يف قوانني الرباءات دلهيا عىل أأحاكم مماثةل ،مثل
ا ألفعال اليت تؤدى " ألغراض البحث والتجارب ،بغرض التقيمي أأو التحليل أأو التعلمي" ،21وا ألعامل اليت تؤدى "بصفة حرصية
يف اإطار اس تخدام الاخرتاع يف التجارب ل ألغراض العلمية أأو ل ألغراض التعلميية وما اإىل ذكل من ا ألنشطة اليت تتصل
مبارشة هبذا الاس تخدام العلمي أأو التعلميي يف التجارب" ،22وا ألفعال اليت تؤدى بصفة حرصية ألغراض التجارب و" ألغراض
التعلمي أأو البحث العلمي أأو الأإدميي" 23وا ألفعال اليت تؤدى ألغراض "ادلراسة أأو البحث أأو التجارب أأو التحليل".24
 .81وتشري قوانني بعض البدلان ا ألخرى رصاحة اإىل اانب التطور التكنولويج يف البحث ابإعفاء " أأنشطة البحث
والتطوير والتجارب املتصةل ابملوضوع" .25ويذكر قانون الرباءات يف إارسائيل أأن "اإجراء أأية اجارب تتصل ابلخرتاع هبدف
حتسني الاخرتاع أأو التوصل اإىل اخرتاع أآخر" ل يشلك "اس تغالل لالخرتاع" .وقد حمكت حممكة منطقة تل أأبيب بأأن
القانون يسمح ابلعمليات التجرييية ،اليت تس تخدم اإجراءات أأو منتجات موجودة أأو محمية يف سييل حتسني طريقة الصنع
أأو املنتج ،أأو يف سييل التوصل اإىل طريقة صنع أأخرى أأو منتج أآخر.26
 .89وتدرج دول أأعضاء أأخرى بشلك رصحي يف أأحاكهما القانونية املتعلقة ابس تثناء الاس تخدام يف التجارب أأعامل التحقق
من حصة ادلراسات أأو التجارب ،ول س امي اس تخدام املوضوع احملمي برباءة للحصول عىل ترصحي للتسويق أأو لعمليات اإدارية
أأخرى .مفثال ،تذكر قوانني الرباءات يف امجلهورية التش يكية وهنغاراي والربتغال وإاس بانيا أأن احلقوق الاس تئثارية للرباءات
ل تشمل ا ألفعال اليت تؤدى ألغراض التجارب املتصةل مبوضوع الاخرتاع ،مبا يف ذكل التجارب والاخرتاعات الالزمة
للترصحي بتسويق طريقة الصنع احملمية برباءة أأو املنتج احملمي برباءة .وتواد أأحاكم مماثةل يف قوانني بدلان مثل أأذربيجان
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

املادة  )2(22من قانون الرباءات يف هولندا.
القس ()2(38د) من قانون الرباءات والتصاممي الصناعية والعالمات التجارية الصادر عام  3113يف موريش يوس.
القس  "2")2(32من قانون الرباءات يف قربص.
أ
املادة (21ب) من القانون " 9922بشأأن امللكية الصناعية" يف ألبانيا.
القس  )2(82من قانون امللكية الصناعية يف بواتن والقس ()2(28ج) من قانون الرباءات الصادر عام  3111يف ابكس تان.
املادة  )8(83من القانون رمق  12-12الصادر يف  89يوليو  3112بشأأن الرباءات يف اجلزائر.
القس  "8")8(16من قانون امللكية الفكرية رمق  26الصادر عام  3112يف رسي لناك.
املادة  "2")8(69من قانون امللكية الصناعية يف بولندا.
القس  2.23من قانون امجلهورية  ،1392حسب تعديهل بقانون امجلهورية  ،9213يف الفلبني.
املادة  )3(86من قانون الرباءات والتصاممي الصناعية ومناذج املنفعة يف كوس تارياك ،واملادة  21من القانون رمق  11-31بشأأن امللكية الصناعية يف
امجلهورية ادلومينيكية ،واملادة (836ج) من قانون امللكية الفكرية يف السلفادور.
القس  )3(26من قانون الرباءات  B.E.2522املعدل بقانون الرباءات (رمق  B.E.2535 )3وقانون الرباءات (رمق  B.E.2542 )2يف اتيلند.
املادة (22ب) من قانون الرباءات يف البوس نة والهرسك ،واملادة  )8(31من قانون الرباءات وتسجيل مناذج املنفعة رمق  3/32يف بلغاراي ،واملادة
 )3(62من قانون الرباءات يف كرواتيا ،واملادة  )3(29من قانون الرباءات يف رصبيا.
 ،M.C.P. 19682/05رشكة كرانساكريوتيك ثريابزي  Transkaryotic Therapies INCضد رشكة غزنمي Genzyme Corporation
(2006) Nevo.
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ومجهورية كوراي ورصبيا وسلوفاكيا .ويف أأملانيا والياابن ،قررت احملامك أأن مصطلح "الاس تخدام يف التجارب" يف قوانيهنا
يشمل التجارب الرسيرية اليت يمت اإجراؤها لنفس دواعي اس تعامل الاخرتاع احملمي برباءة .اإل أأن السوابق القضائية يف اململكة
املتحدة قررت أأن ا ألفعال اليت تؤدى بغرض احلصول عىل املوافقة التنظميية (التجارب الرسيرية) ليست مشموةل ابس تثناء
الاس تخدام يف التجارب وفقا للقس ()2(61ب) من قانون الرباءات .27وابملثل ،ل يشمل اس تثناء البحث يف هولندا البحث
ل ألغراض التجارية مثل التجارب الرسيرية .28وسوف يمت عرض مزيد من التفاصيل فامي يتعلق مبا يعرف ابس تثناء بولر يف
وثيقة تقدم اإىل ادلورة احلادية والعرشين للجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات.
 .31ويف بعض ادلول ا ألعضاء ،تشرتط القوانني الوطنية رصاحة أأل خيالف الإعفاء ألغراض البحث العلمي املصاحل
الرشعية لصاحب الرباءة بأأن تنص ،مثال ،عىل أأن الاس تثناء ل "يتعارض مع الاس تغالل العادي للرباءة" ول "يلحق رضرا
غري معقول ابملصاحل الرشعية لصاحب الرباءة" .29وابملثل ،تذكر املادة  86من قانون الرباءات يف اإندونيس يا أأن حقوق الرباءة
ل تشمل اس تخدام الرباءة ألغراض التعلمي أأو البحث أأو التجارب أأو التحليل "ما دامت ل ترض ابملصلحة العادية
لصاحب الرباءة".
 .38ويف أأسرتاليا ،مت اس تحداث اس تثناء رصحي لالس تخدام يف التجارب 30عام  3183بغية وضع حد فاصل واحض بني
أأنشطة البحث والتجارب املتصةل ابلخرتاعات احملمية برباءات ،واملعفاة من التعدي ،وا ألنشطة التجارية .ومن مث ،فاإن احلمك
يتضمن قامئة غري شامةل تض " أأغراض التجارب املتصةل مبوضوع الاخرتاع" عىل النحو التايل(" :أأ) حتديد خصائص
الاخرتاع؛ (ب) وحتديد نطاق مطالبة متصةل ابلخرتاع؛ (ج) وحتسني الاخرتاع أأو تعديهل؛ (د) وحتديد صالحية الرباءة
أأو صالحية مطالبة متصةل ابلخرتاع؛ (ه) وحتديد ما اإذا إنت الرباءة املمنوحة لالخرتاع ستتعرض ،أأو تعرضت ابلفعل،
لنهتاك بسيب فعل ما" .وابملثل ،فاإنه رمغ أأن السوابق القضائية يف نيوزيلندا قررت أأن البحث "غري التجاري" ل يعترب
تعداي عىل الرباءات ،و أأن البحث "التجاري" يعترب تعداي ،31فقد إن هناك قدر كبري من عدم اليقني فامي يتعلق مبا يعترب
اس تخداما يف التجارب وما ل يعترب كذكل .ومن مث ،فاإن قانون الرباءات  3182ينص عىل اس تثناء رصحي لالس تخدام يف
التجارب يف القس  ،822اذلي يتضمن قامئة شامةل ل ألفعال اليت تعترب ذات غرض يتعلق ابلتجارب.32
 .33ومثة دولتان عضوان تستبعدان ابلفعل الاس تخدام يف التجارب أأو البحث العلمي من نطاق احلق اذلي ككفهل
الرباءات ،وذكل مثال عن طريق النص يف القانون عىل أأن "الاس تغالل يف التجارب املتصةل مبوضوع الاخرتاع ألغراض
التجارب يقع خارج نطاق احلقوق اليت كلكفها الرباءة".33
27
28
29
30
31

32

33

رشكة مونسانتو  Monsantoضد رشكة س توفر كميياكل  Stauffer Chemicalوأآخر  .[1985] RPC 515اإل أأن القس  "8")2(61من قانون
الرباءات يعفي التجارب وادلراسات اليت يمت اإجراؤها عىل ا ألدوية اجلنيسة من التعدي عىل الرباءات.
ابس
احملمكة العليا 32 ،يوليو  ،NJ 1996 ،8992أأو  ،262أأو ) :BIE 1995/33 (ARS/Organonليس املعين تثناء البحث وفقا للامدة )53(3
 NPA 1995البحث ل ألغراض التجارية مثل التجارب الرسيرية ،ولكنه مسموح به للرشإت التجارية.
املادة  36من قانون الرباءات يف ليتوانيا والقس  )3(26من قانون الرباءات يف اتيلند.
القس 889ج من قانون الرباءات .8991
مثال ،مسيث الكين وفرنش لبوراتوريز  Smith Kline & French Laboratories Ltdضد النائب العام " .(1991) 4 TCLR 199ل شك
أأن اإجراء التجارب هل عادة هدف اجاري هنايئ؛ حيث تعترب هناية هذا النشاط وبداية التعدي غالبا مسأأةل تفاوت يف ادلراة .فاإذا إن الشخص املعين
حيتفظ بأأنشطته لنفسه ،ول يزيد عىل الارتقاء مبعارفه أأو هماراته الشخصية ،حىت وإان إن حتقيق مزية اجارية هو هدفه الهنايئ ،فاإنه ل يعترب متعداي .أأما
إاذا اجاوز هذا احلد ،واس تخدم الاخرتع أأو أأاتحه للغري ،عىل حنو يفيد يف التقدم يف السوق الفعيل ،فاإنه يعترب متعداي".
أ
ينص القس  )3(822من قانون الرباءات  3182يف نيوزيلندا عىل ما ييل )3(" :يف هذا القس  ،يشمل الفعل اذلي يؤدى لغراض التجارب املتصةل
مبوضوع اخرتاع ما أأي فعل يؤدى بغرض – ( أأ) حتديد كيفية معل الاخرتاع؛ (ب) وحتديد نطاق الاخرتاع؛ (ج) وحتديد صالحية املطالبات؛ (د)
والسعي اإىل حتسني الاخرتاع (مثال ،حتديد خصائص اديدة أأو اس تخدامات اديدة لالخرتاع)".
املادة (22ب) من املرسوم الرتيك للرباءات .وابملثل ،ل تشمل حقوق الرباءات يف رسي لناك اإل ا ألفعال اليت تؤدى ل ألغراض الصناعية أأو التجارية،
ومن مث فاإهنا "عىل واه اخلصوص ل تشمل ا ألفعال اليت تؤدى فقط بغرض البحث العلمي".
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اس تثناءات القانون العام
 .32مت يف كندا اختاذ العديد من ادلعاوى القضائية ،34جممتعة معا ،كامدة لإثبات أأن هناك اس تثناء ل ألحباث معرتف به
قضائيا ،اإل أأنه ل تواد حىت الآن قضية حتدد بوضوح نطاق هذا الاس تثناء.
 .32وابملثل ،ميكن العثور عىل اس تثناء الاس تخدام يف التجارب يف الولايت املتحدة ا ألمريكية من خالل السوابق
القضائية ،35وإان إن نطاقه مقيَّدا عىل حنو جيعل " أأي اس تخدام ينطوي عىل أأقل أأثر اجاري أأو يامتىش مع العمل التجاري
املرشوع للمتعدي املزعوم غري مؤهل لدلفاع حبجة الاس تخدام يف التجارب".

احلق يف الاس تثناء
 .32ذكرت غالبية ادلول ا ألعضاء أأهنا ل متزي طبيعة ا ألطراف ا ألخرى اليت اجري التجارب أأو البحث ألغراض تطبيق
الاس تثناء .وبعبارة أأخرى ،فاإن طبيعة اجلهة اليت اجري ا ألحباث أأو التجارب ،سواء إنت كياان اجاراي أأو كياان غري اجاري
أأو اامعة أأو معهدا عاما ل ألحباث ،ل أأمهية لها فامي يتعلق بتطبيق الاس تثناء.
 .36ويف هذا الصدد ،أأوحض الكثري من البدلان أأن طبيعة نشاط التجارب أأو البحث ،وليس طبيعة اجلهة اليت اجري
البحث ،هو ما هي يف حتديد الاس تثناء .مفثال ،أأوحضت كندا يف اإاابهتا أأن "طبيعة النشاط" يه اليت هت يف تطبيق
الاس تثناء .وذكرت أأملانيا يف اإاابهتا أأن تقييد حقوق الرباءات فامي يتعلق اب ألفعال اليت تؤدى ألغراض التجارب يطبق عىل
"مجيع التجارب املتصةل مبوضوع الاخرتاع احملمي برباءة ،برصف النظر عن هدف التجارب وعن الشخص أأو املنظمة اليت
اجري التجارب" .كام أأشارت املكس يك يف اإاابهتا اإىل أأن املادة  33من قانوهنا تشري فقط اإىل "طرف أآخر" ،دون حتديد
طبيعة ذكل الطرف الآخر ،ولكهنا ذكرت أأن هذا الطرف قد جيري اجارب أأو اختبارات أأو أأنشطة تعلميية مبنتج محمي برباءة
أأو بطريقة صنع محمية برباءة ،فقط يف الإطار "اخلاص أأو الأإدميي" و" ألغراض غري اجارية".
 .32ويف طاجيكس تان ،حيدد القانون 36طبيعة املنظمة اليت اجري التجارب أأو ا ألحباث بأأن ككون من املؤسسات
الأإدميية أأو التعلميية أأو معاهد ا ألحباث .وابلإضافة اإىل ذكل ،فاإن بعض ا ألنشطة اليت يشملها الاس تثناء يف بعض
ا ألنظمة القانونية ،37إلتعلمي أأو البحث الأإدميي ،قد حتدد مس بقا طبيعة اجلهات اليت يشملها الاس تثناء (إملؤسسات
الأإدميية مثال).

تفسري مصطلحي "اجربة" و"حبث"
يعرف القانون مفهويم الاس تخدام يف التجارب والبحث العلمي .ويمتثل
 .31يف الغالبية العظمى من ادلول ا ألعضاء ،ل ّ
38
أأبرز الاس تثناءات من هذه القاعدة يف قانوين أأسرتاليا ونيوزيلندا  .وقد ذكرت هونغ كونغ (الصني) يف اإاابهتا أأن احملمكة يه
اليت تقرر ما اإذا إن فعل معني يقع مضن نطاق الاس تثناء أأم ل ،استنادا اإىل حقائق لك قضية ومالبساهتا .وشددت
مجهورية مودلوفا يف اإاابهتا عىل أأن حمامكها ،يف غياب التعريف يف الترشيع الوطين ،ميكن أأن تطبق "املبادئ العامة الواردة يف
املعاهدات ادلولية" ،إتفاق كرييس واتفاقية ابريس محلاية امللكية الصناعية.
34

35
36
37
38

انظر ،مثال ،ميكرو كميياكلز احملدودة  Micro Chemicals Ltd.ضد مسيث الكين وفرنش اإنرت أأمرياكن Smith Kline & French Inter-
 ،(1971) 2 C.P.R.(2d) 193 (S.C.C.) American Corp.وكوشلري  Cochlear Corp.ضد كوزم نيوروستمي Cosem Neurostim
 ،(1995) 64 C.P.R.(3d) 10 (F.C.T.D.) Ltéeودابليه  Dablehضد أأونتاريو هيدرو (1996) 68 C.P.R.(3d) Ontario Hydro
)129, at 145 (F.C.A.
ماديل  Madleyضد ديوك 307 F. 3d 1351 (Fed. Cir. 2002) ،Duke
املادة  21من قانون مجهورية طاجيكس تان "بشأأن الاخرتاعات".
انظر اإاابيت كوس تارياك وابكس تان.
انظر الفقرة  38من هذه الوثيقة.
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 .39ويف هولندا ،ومتاش يا مع السوابق القضائية ،يمت تطبيق اس تثناء البحث اإذا إن هدف البحث يربره .39وا ألهداف
اليت تصلح مكربرات يه البحث العلمي ا ألصيل عىل الاخرتاع وا ألهداف املرتتبة عىل أأهداف قانون الرباءات الهولندي،
كتقيص ما اإذا إن الاخرتاع ميكن اس تخدامه يف املامرسة العملية أأو تقيص ما اإذا إن الاخرتاع ميكن حتسينه (عن طريق
حتقيق تقدم تقين) .وتنص ا ألوراق الربملانية املصاحبة فامي يتعلق ابس تحداث اس تثناء البحث عىل أأن "البحث مت تفسريه عىل
أأنه يشمل البحث العلمي ،و أأيضا يف ا ألعامل التجارية ومن أأالها".
 .21ووفقا للنظام القانوين الإس باين 40والسوابق القضائية يف اإس بانيا ،41فاإن الغرض من الاس تثناء هو اإرساء قواعد حتقق
توازان بني املصاحل املتضاربة ،مبا حيد من احلقوق الشخصية أأو يقيدها ،ومن مث ميكن تفسريه عىل حنو تقييدي .ونتيجة ذلكل،
جيب فه الاس تثناء ابعتباره يفرض رشطني "8" :جيب أأداء ا ألفعال ألغراض التجارب وجيب أأن ككون ،بشلك حرصي،
ذات طبيعة تقنية أأو علمية؛ " "3وجيب أأن تتصل مبوضوع الاخرتاع احملمي برباءة ،أأي أأهنا جيب أأن اجرى عىل الاخرتاع
نفسه ،وليس ابس تخدامه فقط .ووفقا ذلكل ،فاإن أأعامل التجارب اليت ل يقترص غرضها عىل حتسني أأو تعزيز اجلوانب التقنية
املتعلقة ابلخرتاعات يف حد ذاهتا جيب استبعادها من نطاق الاس تثناء.
 .28ويف الاحتاد الرويس ،يطبق الاس تثناء عىل ا ألفعال اليت تؤدى لإجراء اجارب أأو أأحباث علمية .ويرد تعريف مصطلح
"النشاط (البحيث) العلمي" يف القانون الوطين 42ابعتباره "نشاطا يريم اإىل احلصول عىل معارف اديدة وتطبيقها" ،مبا يف
ذكل لك من "املعارف العلمية ا ألساس ية" و"املعارف العلمية التطبيقية" .وابلإضافة اإىل ذكل ،فاإن مصطلح " أأعامل التجارب
والتطوير" يرد تعريفه ابعتباره "نشاطا يستند اإىل املعارف املكتس بة كنتيجة لإجراء حبث علمي أأو املش تقة من خربة معلية،
ويراد به احملافظة عىل احلياة وحصة الإنسان ،واس تحداث مواد أأو منتجات أأو طرائق صنع أأو أأهجزة أأو خدمات أأو أأنظمة
أأو أأساليب اديدة ،وتطويرها" .ورمغ أأن القانون ل يذكر تعريفا قانونيا ملصطلح "التجربة العلمية" ،فاإن املتعارف عليه هو أأنه
يعين "وس يةل تعمل ميكن أأن تساعد يف اس تكشاف ظواهر واقعية داخل حميط ميكن التحمك يف ظروفه وإادارهتا" .ووفقا
لإاابة الاحتاد الرويس ،فاإن "المتيزي بني التجريب والبحث العلمي يمتثل يف أأنه يف حاةل البحث ،اجرى دراسة املوضوع
بشلك خالص (بدون أأي تأأثري اإضايف عليه) ،أأما يف حاةل التجريب ،فاإن موضوع ادلراسة يوضع حتت ظروف معينة ،أأي
حتت تأأثري معني من قوى خارجية".
 .23ويف اململكة املتحدة ،تؤدي السوابق القضائية دورا اإرشاداي فامي يتعلق بتفسري مصطلح " أأغراض التجارب" .ففي
قضية رشكة مونسانتو ضد رشكة س توفر ك ميياكل وأآخر Monsanto Co v Stauffer Chemical Co and
 ،43anotherريئ أأن "التجارب اليت اجرى بغية اكتشاف يشء غري معروف ،أأو لختبار مدى حصة فرضية ما ،أأو من
أأال اكتشاف ما اإذا إن يشء معروف أأنه يعمل يف ظل ظروف معينة س يعمل يف ظل ظروف خمتلفة ،ميكن التسلمي بأأهنا
اجارب" .اإل أأن التجارب اليت اجرى بغية الإثبات للغري أأن منتجا ما يعمل أأو بغية مجع معلومات ملصلحة الغري جيب أأل تعترب
أأفعال تؤدى " ألغراض التجارب" .ويف قضية كورفالف ضد اإدواردز ليفساينزس CoreValve v Edwards
 ،44Lifesciencesحيث "تس تخدم مادة فعاةل من الناحية الصيدلنية ومحمية برباءة يف اجارب رسيرية هبدف اكتشاف ما اإذا
إنت املادة الفعاةل مالمئة ملعاجلة بعض ا ألمراض اليرشية ا ألخرى أأو التخفيف من وطأأهتا و أأيضا ،حيامث أأمكن ،اكتشاف
الشلك اذلي ككون فيه املادة الفعاةل مالمئة ملعاجلة هذه ا ألمراض أأو التخفيف من وطأأهتا" ،يعترب ذكل فعال مرشوعا
ألغراض التجارب .اإل أأن احملمكة ر أأت أأنه "جيب أأن يكون هناك قيد خاريج عىل ذكل املبد أأ" ،ور أأت أأن تطبيق املبد أأ
39
40
41
42
43
44

احملمكة العليا 81 ،ديسمرب .BIE 1993/81 (ICI/Medicopharma) ،8993
فراننديز -نوفوا؛ و أأوتريو لسرتيس؛ وبواتان أأغرا :دليل امللكية الصناعية ،مارس يال بونس ،311 ،صفحة .861
يف مواضع كثرية ،قرار احملمكة العليا رمق ( 3183/29الهيئة املدنية ،الشعبة رمق  )8الصادر يف  81فرباير .3183
أ
املادة  3من القانون الفدرايل رمق  127-FZالصادر يف  32أأغسطس " ،8996بشأأن العلوم وس ياسة ادلوةل بشأن العلوم والتكنولوجيا".
انظر احلاش ية .32
كورفالف  CoreValveضد اإدواردز ليفساينزس .[2009] EWHC 6 Pat Ct. ،Edwards Lifesciences
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ينبغي أأن يشمل النظر فامي اإذا إن الغرض املبارش للعملية هو حتقيق اإيرادات .و م تسعترب التجارب الرسيرية املعنية معفاة []...
نظرا اإىل أأن أأحد أأغراض هذه التجارب إن ’حتقيق اإيرادات فورية كبرية‘ .ويرتتب عىل ذكل أأن العوامل التجارية جيب أأن
توضع يف الاعتبار عند تقرير ما اإذا إن الاس تثناء يطبق أأم ل" .وابلإضافة اإىل ذكل ،فاإنه يف قضية أأخرى ،45ريئ أأن
"التجارب ألغراض التقايض ككون معفاة [ ]...اإذا إنت تتصل مبوضوع الاخرتاع الوارد يف مطالبات الرباءة اليت يدعى أأهنا مت
التعدي علهيا ،مبع ى وجود صةل حقيقية ومبارشة به".
 .22ووفقا للسوابق القضائية يف الولايت املتحدة ا ألمريكية ،فاإنه "برصف النظر عام اإذا إنت مؤسسة معينة أأو كياان
معينا يسعى لتحقيق كسب اجاري ،ما دام الفعل يدمع النشاط التجاري الرشعي للمتعدي املزعوم ول هيدف اإىل اللهو فقط
أأو اإش باع الفضول احملض أأو الإاابة عىل تساؤل فلسفي ،فاإن ذكل الفعل ل يندرج حتت جحة الاس تخدام التجرييب احملدودة
للغاية وذات النطاق الضيق ادا".
 .22ويف الاس تييان ،إن مطلواب من البدلان أأن توحض أأغراض التجارب والبحث ،اإذا إنت لهذه ا ألغراض أأمهية يف
حتديد الاس تثناء .حيث إن مطلواب مهنا أأن ختتار ا ألغراض التطبيقية من بني مخسة أأغراض حمددة يف الاس تييان وتذكر أأية
أأغراض أأخرى وفق مقتىض احلال .وإنت ا ألغراض امخلسة احملددة يف الاس تييان يه "8" :حتديد كيفية معل الاخرتاع احملمي
برباءة؛ " "3وحتديد نطاق الاخرتاع احملمي برباءة؛ " "2وحتديد صالحية املطالبات؛ " "2والسعي اإىل حتسني الاخرتاع
احملمي برباءة؛ " "2واخرتاع ما مياثل الاخرتاع احملمي برباءة .و م يقدم الكثري من البدلان اإااابت عىل هذا السؤال ،و أأوحضت
بعض البدلان الصعوابت العملية اليت تعوق الإاابة عىل هذا السؤال .أأما البدلان اليت أأاابت عىل السؤال ،فقد أأشار معظمها
اإىل أأن مجيع ا ألغراض امخلسة ،أأو مجيعها تقريبا ،لها أأمهية .و أأشار بعض ادلول ا ألعضاء اإىل أأغراض أأخرى ،مثل ا ألغراض
"الأإدميية أأو التعلميية" أأو "حتسني الاخرتاع احملمي برباءة أأو تطوير اخرتاع اديد" .ويف كركيا ،هيدف الاس تثناء اإىل تغطية
" أأغراض التجارب غري التجارية" مع "تعريف واسع النطاق ادا دون أأي تقييد".
 .22و أأخريا ،وكام ورد أآنفا يف الفقرتني  89و ،23يمتثل أأحد اجلوانب اليت خيتلف فهيا تفسري الاس تثناء بني البدلان فامي اإذا
إن اس تثناء الاس تخدام يف التجارب والبحث يف حد ذاته ينطبق عىل ادلراسات والاختبارات اليت اجرى للحصول عىل
ترصحي ل ألدوية اجلنيسة أأم ل.

اإجراء ا ألحباث عىل اخرتاع محمي برباءة أأو ابلس تعانة هبذا الاخرتاع
 .26قد يمت اإجراء ا ألحباث أأو التجارب عىل اخرتاع محمي برباءة أأو داخهل ،أكن جيري العمل عىل الاخرتاع احملمي برباءة
بغية اس تكشاف أآاثر غري معروفة أأو من أأال تطويره .اإل أأهنا قد اجرى ابلس تعانة ابلخرتاع احملمي برباءة أأو ابس تخدامه،
مثال ،عن طريق اس تخدام اخرتاع محمي برباءة عىل اخرتاع أآخر بغية اس تكشاف املزيد عن ذكل الاخرتاع الآخر .ومن أأال
حتديد نطاق اس تثناء البحث/الاس تخدام يف التجارب ،تضمن الاس تييان سؤالا عام اإذا إنت التجارب جيب اإجراؤها عىل
الاخرتاع احملمي برباءة أأو جيب اإجراؤها ابلس تعانة ابلخرتاع احملمي برباءة أأم ل .لكن الكثري من ادلول ا ألعضاء أأشارت اإىل
أأن تكل املعايري ل يعترب أأي مهنا من العوامل احملددة ،وذكل ابلنظر ،مثال ،اإىل أأنه فامي عدا رشط أأداء الفعل ألغراض
التجارب "املتصةل مبوضوع الاخرتاع" ،فاإن القانون "ل يتضمن أأي رشط يفرض مراعاة املعايري املذكورة أآنفا عند حتديد نطاق
الاس تثناء".46

45
46

مسيث الكين وفرنش لبوراتوريز  Smith Kline & French Laboratories Ltdضد النائب العام .(1991) 4 TCLR 199
انظر اإاابة اململكة املتحدة .وقد أأشارت السلفادور وزمبابوي يف اإاابتهيام اإىل أأن قوانيهنام  م تذكر شيئا يف هذا الصدد.
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 .22ويف بعض البدلان ،يطبق الك املعيارين ،أأي "اإجراء ا ألحباث عىل" الاخرتاع احملمي برباءة و"اإجراء ا ألحباث
ابلس تعانة به" ،لتحديد نطاق الاس تثناء .47ويف كوس تارياك ،يستند هذا التفسري اإىل املادة (3.86ب) و(ج) من القانون،
حيث كرد الإشارة اإىل ا ألفعال اليت تؤدى ألغراض التجارب املتصةل مبوضوع الاخرتاع احملمي برباءة .48وذكرت بولندا
ومجهورية كوراي يف اإاابتهيام أأن العبارتني الواردتني يف القوانني الوطنية املعنية ،أأي "توظيف اخرتاع ما" و"تشغيل اخرتاعات
ما" ،عىل التوايل ،توحضان اإماكنية تطبيق الك املعيارين .وااء يف اإاابة أأوغندا أأن عبارة "ا ألفعال اليت تؤدى يف سييل اإجراء
حبث علمي" الواردة يف القس  (31أأ) من قانون الرباءات يه أأساس التفسري.
 .21ويطبق بعض ادلول ا ألعضاء ا ألخرى ا إلعفاء ألغراض البحث فقط عىل "اإجراء ا ألحباث عىل" الاخرتاع احملمي
برباءة .49مفثال ،يطبق الاس تثناء يف الاحتاد الرويس ،وفقا للامدة  8229من القانون املدين ،عىل التجارب أأو البحث العلمي
فامي يتعلق ابلخرتاع احملمي برباءة نفسه أأو بطريقة الصنع احملمية برباءة نفسها ،وليس عىل اس تخداهمام كوس يةل لإجراء اجربة
أأو حبث ،مثال ،يف أأدوات للقياس أأو يف معدات أأخرى تسهل أأداء اجربة أأو حبث ما .وابملثل ،أأوحضت طاجيكس تان يف
اإاابهتا أأن معيار "اإجراء ا ألحباث عىل" مش تق من قانون البالد ،50اذلي يذكر أأن الاس تثناء يشمل التجارب أأو ا ألحباث
العلمية "اليت تس تخدم أأهجزة تتضمن اخرتاعات محمية برباءات" .وذكرت مجهورية قريغزيس تان وهولندا يف اإاابتهيام أأن القوانني
املعمول هبا دلهيام تنص عىل أأن الاس تثناء يطبق عىل "اإجراء ا ألحباث عىل املوضوع احملمي برباءة".
 .29ور أأت بعض البدلان أأن قوانيهنا الوطنية تطبق معيار "اإجراء ا ألحباث عىل" ،نظرا اإىل أأن أأحاكهما حتدد أأن التجارب
"تتعلق ابلخرتاع احملمي برباءة" 51أأو من أأال " أأغراض التجارب املتصةل مبوضوع الاخرتاع احملمي برباءة".52
 .21ول يس تخدم أأي من ادلول ا ألعضاء معيار "الاس تعانة يف اإجراء ا ألحباث" مكعيار وحيد لتحديد نطاق اس تثناء
البحث/الاس تخدام يف التجارب.

ا ألغراض التجارية وغري التجارية
 .28فامي يتعلق بأأمهية القصد التجاري أأو غري التجاري من التجارب أأو ا ألحباث عند حتديد نطاق الاس تثناء ،ذكر معظ
ادلول ا ألعضاء اليت قدمت معلومات أأن القصد التجاري للتجارب أأو ا ألحباث ليس هل أأمهية أأو أأن الاس تثناء يشمل الك من
ا ألنشطة التجارية وغري التجارية.53
 .23ويف اململكة املتحدة ،إن ر أأي احملمكة أأن الاس تثناء ميكن أأن يشمل العمل التجرييب اذلي هل غرض اجاري ،ولكن
ليس مجيع التجارب اليت اجرى لغرض اجاري تقع مضن نطاق الاس تثناء .54وابلإضافة اإىل ذكل ،فقد ريئ يف قضية كورفالف
 CoreValveضد اإدواردز ليفساينزس  Edwards Lifesciencesأأن الاس تثناء ل ينطبق ،نظرا اإىل أأن أأحد أأغراض
التجارب هو "حتقيق اإيرادات فورية كبرية" .55ويف هولندا ،ينطبق الاس تثناء ،وفقا للسوابق القضائية ،عىل "اإجراء ا ألحباث
47
48
49
50
51
52
53
54
55

أأذربيجان ،والبوس نة والهرسك ،وكوس تارياك ،وكرواتيا ،وادلامنرك ،وفنلندا ،وهندوراس ،واملكس يك ،وعامن ،وابكس تان ،وبريو ،وبولندا ،ومجهورية
كوراي ،ورومانيا ،ورصبيا ،والسويد ،وكركيا ،و أأوغندا ،و أأوكرانيا ،وفييت انم ،وزمبابوي.
وكرد توضيحات مماثةل يف اإااابت فنلندا ،و أأملانيا ،وهونغ كونغ (الصني) ،ورومانيا ،والسويد.
أألبانيا ،و أأسرتاليا ،وامجلهورية ادلومينيكية ،و أأملانيا ،وهونغ كونغ (الصني) ،ومجهورية قريغزيس تان ،وهولندا ،والرنوجي ،والاحتاد الرويس ،وسويرسا،
وطاجيكس تان.
أ
املادة  21من قانون مجهورية طاجيكس تان "بشأن الاخرتاعات".
املادة (21ب) من القانون رمق  11-31يف امجلهورية ادلومينيكية.
القس  )3(88من قانون الرباءات يف أأملانيا والقس (22ب) من قانون الرباءات يف هونغ كونغ (الصني).
اجلزائر ،و أأذربيجان ،والربازيل ،والصني ،وكرواتيا ،وقربص ،وادلامنرك ،وفنلندا ،وفرنسا ،و أأملانيا ،وهونغ كونغ (الصني) ،وهنغاراي ،وإارسائيل،
وموريش يوس ،وهولندا ،والرنوجي ،وابكس تان ،والربتغال ،وسان تويم وبرينسييب ،ورصبيا ،وإاس بانيا ،ورسي لناك ،واململكة املتحدة ،وفييت انم.
رشكة مونسانتو  Monsantoضد رشكة س توفر كميياكل  Stauffer Chemicalوأآخر .[1985] RPC 515
كورفالف  CoreValveضد اإدواردز ليفساينزس [2009] EWHC 6 Pat Ct ،Edwards Lifesciences
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عىل اخرتاع محمي برباءة ألغراض الرتخيص" .و أأوحضت فرنسا يف اإاابهتا أأن الاس تثناء ينبغي أأن "خيضع لتقيمي صارم
ول يطبق اإل عىل ا ألعامل التجرييية اليت كريم اإىل املشاركة يف التحقق من املصلحة التقنية لالخرتاع أأو تطويره يف سييل
تعزيز املعرفة ،ول يطبق عىل ا ألفعال ذات التواه التجاري".
 .22ومثة بعض ادلول ا ألعضاء اليت ل تغطي اإل ا ألنشطة املتصةل اب ألغراض غري التجارية .56ففي رومانيا ،مثال ،ينص احلمك
القانوين عىل أأن الاس تثناء ميكن تطبيقه فقط يف أأغراض التجارب غري التجارية.
 .22أأما ادلول ا ألعضاء اليت تغطي التجارب وا ألحباث ل ألغراض غري التجارية فقط ،فاإن القوانني يف غالبية هذه ادلول
ل تنص عىل تعريفات متزي بني ا ألغراض التجارية وغري التجارية .وقد ذكرت هندوراس يف اإاابهتا أأنه ل يواد متيزي أأو تعريف
ملصطلح ’ا ألغراض غري التجارية" ،ولكنه مفرس "وفقا ل إالطار الاقتصادي" و"تصور الكسب" .ووفقا ذلكل ،فاإنه "عندما
ل يمت تلقي ماكفأأة اقتصادية" ،ل يعترب النشاط مضن "الإطار غري التجاري" اذلي يشرتطه قانون هندوراس .ويف مجهورية
مودلوفا ،يعترب تعريف مصطلح "ا ألغراض غري التجارية" غري رضوري ،نظرا اإىل أأنه ميكن تطبيق املع ى املقبول قبول
عاما للمصطلح.
يعرف املفهوم بواسطة السوابق القضائية بأأن " أأي اس تخدام ينطوي عىل أأقل أأثر
 .22ويف الولايت املتحدة ا ألمريكيةَّ ،
57
اجاري أأو يامتىش مع العمل التجاري املرشوع للمتعدي املزعوم" غري مؤهل لدلفاع حبجة الاس تخدام يف التجارب .

حتدايت التنفيذ
 .26كرى غالبية ادلول ا ألعضاء أأن الإطار القانوين املعمول به مالمئ للوفاء هبدف اس تثناء الاس تخدام يف التجارب أأو
البحث العلمي ،وليس من املتوقع اإدخال أأي تغيري يف قوانيهنا يف هذا الصدد .58وشددت ابكس تان يف اإاابهتا عىل أأن اس تثناء
الاس تخدام يف التجارب  م يشلك قضية قط .و أأشارت الولايت املتحدة ا ألمريكية يف اإاابهتا اإىل أأن هناك اإصالحا كبريا
أأجري مؤخرا عىل قانون الرباءات دلهيا ،هو قانون الاخرتاعات )،Leahy-Smith America Invents Act (AIA
وجعل أأي تعديل اإضايف يف قانون الرباءات أأثناء الفرتة املتبقية من تكل املدة الترشيعية غري حممتل الوقوع.
 .22ويف اململكة املتحدة ،إن اس تثناء الاس تخدام يف التجارب هو موضوع مشاورة أأجراها عام  3111مكتب اململكة
املتحدة للملكية الفكرية .وإن الغرض من تكل املشاورة هو البحث عن دليل عىل أأثر اس تثناء أأحباث الرباءات وحتديد مدى
اهامتم أأحصاب املصاحل بذكل اجلانب من قانون الرباءات املعمول به يف اململكة املتحدة .وقد عسقدت املشاورة اس تجابة لعدد
من التقارير اليت إنت قد خلصت اإىل أأن هناك حااة اإىل توضيح أأو اإعادة تنظمي لس تثناء البحث .وعىل واه اخلصوص،
إنت هناك اإشارة اإىل أأن الافتقار اإىل السوابق القضائية قد يؤدي اإىل عدم التيقن بشأأن نطاق اس تثناء الاس تخدام يف
التجارب .اإل أأنه  م يمت تقدمي أأي دليل قاطع يف اإااابت املشاورة ل إالشارة اإىل أأن اس تثناء الاس تخدام يف التجارب املوجود
حاليا يقيد ا ألحباث ،و م يؤيد غياب ادلليل الواحض اإدخال تغيري عىل الترشيع .وعقب املشاورة ،يواد جمالن ل يعنيان
اس تثناء الاس تخدام يف التجارب بشلك حرصي ،وهام خطر التعدي عىل الرباءات أأثناء التجارب الرسيرية واس تخدام مادة
نباتية محمية برباءة بواسطة مس تودلي النبااتت ،خيضعان ملزيد من التحقيق والرصد يف اململكة املتحدة.
56
57
58

كوس تارياك ،وامجلهورية ادلومينيكية ،والسلفادور ،وهندوراس ،واملكس يك ،ونيوزيلندا (اليت قدمت اإاابهتا قبل سن قانون الرباءات ،)3182
ومجهورية مودلوفا ،ورومانيا ،وكركيا ،وتزنانيا ،و أأوغندا ،والولايت املتحدة ا ألمريكية ،وزمبابوي.
ماديل  Madleyضد ديوك 307 F. 3d 1351 (Fed. Cir. 2002) ،Duke
مي
انظر اإااابت اجلزائر ،والبوس نة والهرسك ،وكندا ،والصني ،وكوس تارياك ،وكرواتيا ،وقربص ،وادلامنرك ،وامجلهورية ادلو نيكية ،وفرنسا ،وهندوراس،
وهونغ كونغ (الصني) ،وهنغاراي ،والياابن ،وكينيا ،ولتفيا ،واملكس يك ،ومودلوفا ،وهولندا ،والرنوجي ،وبريو ،وبولندا ،والربتغال ،والاحتاد الرويس،
وسان تويم وبرينسييب ،وإاس بانيا ،والسويد ،وسويرسا ،وكركيا ،واملنظمة ا ألوروبية الآس يوية للرباءات.
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 .21وابملثل ،ففي حني أأعرب املعلقون يف كندا عن خماوفه من أأن الافتقار اإىل السوابق القضائية قد يؤدي اإىل عدم
اليقني ،ودعوا اإىل اإجراء تغيري ترشيعي  ،م تواد أأية مشلكة فامي يتعلق ابلتنفيذ العميل لالس تثناء.
 .29ويف أأوغندا ،ساقرتح اإدخال تعديالت فامي يتعلق ابس تثناء البحث العلمي يف قانون امللكية الصناعية .حيث يذكر
القس  (31أأ) من قانون الرباءات بصيغته احلالية أأن حقوق الرباءات ل يعترب أأهنا تعرضت للتعدي علهيا بأأفعال تؤدى يف
سييل البحث العلمي ،وهو يقترص عىل غرض غري اجاري .وقد ساقرتح اإدخال التعديل حبيث يشمل الاس تثناء اإجراء
التجارب للك من ا ألغراض العلمية والتجارية.
 .21ويف زامبيا ،ساقرتح مرشوع قانون لس تحداث حمك قانوين رصحي بشأأن اس تثناء البحث والاس تخدام يف التجارب.59
 .28واجري احلكومة الربازيلية تقيامي لتنفيذ الاس تثناء بغية تقدير مدى نفعه يف ضوء هدف كفاةل وجود نظام براءات
متوازن .وقد ذكرت السلفادور يف اإاابهتا أأهنا تنوي مراجعة القانون يف ا ألال املتوسط.
 .23و أأشارت غالبية ادلول ا ألعضاء اإىل أأهنا  م توااه أأية حتدايت فامي يتعلق ابلتنفيذ العميل لهذا الاس تثناء ،60أأو  م تقدم
أأية اإاابة .وابلإشارة اإىل التحدايت ،ذكرت فرنسا يف اإاابهتا أأن قانون  36فرباير  3112اس تحدث اس تثناء معينا لختبارات
التاكفؤ البيولويج يف جمال ا ألدوية هبدف دمع ا ألدوية اجلنيسة.61
[هناية الوثيقة]

59

60
61

ينص القس املعين يف الوثيقة املقرتحة عىل ما ييل" :ل يعترب تعداي عىل أأية براءة أأن يمت اس تخدام الاخرتاع احملمي مبوجاها بدون ترصحي من صاحب
الرباءة يف أأي من الظروف التالية ( :أأ) أأداء أأفعال تتصل ابس تخدام الاخرتاع احملمي ابلرباءة يف التجارب ،سواء إن ذكل ألغراض علمية أأو اجارية؛
(ب) واس تغالل الاخرتاع احملمي ابلرباءة يف أأغراض التعلمي؛ [ ."]...وابلإضافة اإىل ذكل ،فاإن الوثيقة املقرتحة تتضمن أأيضا ما يعرف ابمس
اس تثناء بولر.
مي
انظر اإااابت اجلزائر ،والبوس نة والهرسك ،والصني ،وكوس تارياك ،وكرواتيا ،وادلامنرك ،وامجلهورية ادلو نيكية ،والسلفادور ،وهندوراس ،وهنغاراي،
ولتفيا ،وهولندا ،وابكس تان ،وبريو ،والربتغال ،ومجهورية مودلوفا ،والاحتاد الرويس ،وسان تويم وبرينسييب ،وكركيا ،والولايت املتحدة ا ألمريكية.
املادة ) L613-5(dمن قانون امللكية الفكرية يف فرنسا.

