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 استثناءات وتقييدات حقوق الرباءات: التحضري االرجتايل لألدوية

عدادمن  مانة اإ  الأ

 مقدمة

ىل  12املعنية بقانون الرباءات يف دورهتا التاسعة عرشة، اليت عقدت يف الفرتة من اتفقت اللجنة ادلامئة  .2  12اإ
تستند  ،، مضن مجةل أأمور تتعلق مبوضوع "اس تثناءات وتقييدات حقوق الرباءات"، وثيقة، عىل أأن تعد الأمانة1023 فرباير

ىل املساهامت الواردة من ادلول الأعضاء والتقييدات امخلسة التالية يف ادلول الأعضاء، بدون  عن كيفية تنفيذ الاس تثناءات ،اإ
أأو البحث يف التجارب الاس تخدام الشخيص أأو غري التجاري؛ والاس تخدام تقيمي فعالية تكل الاس تثناءات والتقييدات: 

 .الأجنبيةاس تخدام املواد اخلاصة ابلسفن والطائرات واملركبات الأرضية العلمي؛ وحتضري الأدوية؛ والاس تخدام املس بق؛ و 
 وينبغي أأن تغطي الوثيقة أأيضا التحدايت العملية اليت تواهجها ادلول الأعضاء يف تنفيذها.

قلميية للرباءاتC.8261ومعال ابلقرار املذكور، دعت الأمانة، من خالل املذكرة  .1 لتقدمي  ، ادلول الأعضاء واملاكتب الإ
ىل املكتب ادلويل ضافة أأو حتديث للمعلومات  ،معلومات اإ جاابهتا كإ اس تبيان اس تثناءات وتقييدات عىل الواردة يف اإ

ضافةالرباءات ) حقوق ليه فامي ييل ابمس "الاس تبيان"(، فامي يتعلق ابلس تثناءات والتقييدات امخلسة املذكورة. وابلإ ىل  املشار اإ اإ
جاابهتا عىل قلميية للرباءات اليت مل تكن قد قدمت اإ جاابهتا. ذكل، دعيت ادلول الأعضاء واملاكتب الإ ىل تقدمي اإ  الاس تبيان بعد اإ

ابلتحضري وبناء عىل ذكل، تقدم هذه الوثيقة معلومات عن الكيفية اليت مت هبا تنفيذ الاس تثناءات والتقييدات املتصةل  .3
ىل تقدمي عرض شامل ومقارن ل ل الأعضاء. يف ادلو  الارجتايل للأدوية أأحد الاس تثناءات والتقييدات تنفيذ وهتدف الوثيقة اإ

ىل الإجاابت الأصلية اليت قدمهتا ادلول  وفقا للقوانني املعمول هبا يف ادلول الأعضاء.تصةل هبذا املوضوع امل  وترد الإشارة اإ
قلميية للرباءات لتوضيح نطاق الاس تثناء يف نظام قانوين معني. كام أأن الاس تبيان والإجاابت الواردة  الأعضاء وأأحد املاكتب الإ

ابلاكمل عىل موقع املنتدى الإلكرتوين للجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات عىل عنوان: من ادلول الأعضاء متاحة 
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http://www.wipo.int/scp/en/exceptions/.  ىل املعلومات الواردة يف هذه وبغية املساعدة يف تيسري النفاذ اإ
جابة.ملوقع الإلكرتوين مجيع الإجاابت يف نسق مصفوفة الإجاابت، يقدم ا ىل لك قسم يف لك اإ  مع روابط للوصول اإ

القانون املعمول به ونطاق ," 1الاس تثناء؛ " من منحة العامة أأهداف الس ياس" 2وتتأألف الوثيقة من ثالثة أأقسام: " .4
 حتدايت التنفيذ.و " 3الاس تثناء؛ "

وذكرت ادلول الأعضاء وماكتب الرباءات التالية أأن قوانيهنا تنص عىل اس تثناءات أأو تقييدات تتصل بتحضري الأدوية:  .2
أألبانيا، وأأرمينيا، وأأذربيجان، والبوس نة والهرسك، والربازيل، وبلغاراي، وكرواتيا، وقربص، وامجلهورية التش يكية، ومجهورية 

يطاليا، والياابن، ونغ كونغ )الصني(، هرك، وفنلندا، وفرنسا، وأأملانيا، واليوانن، و كوراي الشعبية ادلميقراطية، وادلامن وهنغاراي، واإ
والاحتاد الرويس، واملغرب، والرنوجي، والفلبني، وبولندا، والربتغال، ومجهورية كوراي، ومجهورية مودلوفا، ولتفيا، وليتوانيا، 

س بانيا، والسويد، وطاجيكس  ورصبيا،   ةالأوروبيواملنظمة وتركيا، واململكة املتحدة، وفييت انم، تان، واتيلند، وسلوفاكيا، واإ
 (.39للرباءات )ومجموعها  ةالآس يوي

 أأهداف الس ياسة العامة من منح الاس تثناء

جابة عىل النحو التايل: الاس تثناء  منأأجابت ادلول الأعضاء عىل السؤال املتعلق بأأهداف الس ياسة العامة  .6 أأبرزت اإ
عن طريق أأمهية حتقيق توازن سلمي بني مصلحة أأحصاب احلقوق ومس تخديم تكل احلقوق وحامية املصاحل العامة "الربازيل 

بصورة  برشط أأل تتعارض هذه الاس تثناءات، الرباءاتاحلقوق الاس تئثارية املمنوحة مبوجب وضع اس تثناءات حمدودة من 
مع مراعاة ملاليك الرباءات، الرشعية ابملصاحل رة غري معقوةل بصو مع الاس تغالل الطبيعي للرباءات وأأل ترض  غري معقوةل

ىل الاس تثناء عىل اعتبار أأنه يُنذلكل،  للغري.الرشعية املصاحل  يسهم يف تشجيع الابتاكر التكنولويج ويف نقل ظر اإ
مبا ييرس الرفاه الاجامتعي التكنولوجيا ونرشها، مما يصب يف املصلحة املتبادةل ملنتجي املعرفة التكنولوجية واملنتفعني هبا و 

 ."قيق توازن يف احلقوق والالزتامات، ويف حت والاقتصادي

جابهتم بعض ادلول الأعضاء الضوء  وسلط .2 ىل الأدوية ومعاجلة املرىض. يف اإ جفاء عىل الصحة العامة، ول س امي النفاذ اإ
ىل مبادئ املنفعة العامة ورفاه  جابة قربص أأن الاس تثناء "يستند اإ جابة فرنسا أأن  .1]...["البرشية يف اإ وابملثل، جاء يف اإ

جابة بولندا يه "عدم جعل املعاجلة الفردية مس تحيةل". أأما مجهورية مودلوفا حة العامة". "الاس تثناء يف صاحل الص وكنت اإ
ة حتسني النفاذ فقد أأجابت بأأن الهدف الس يايس من منح الاس تثناء هو "عدم تقييد اس تخدام ادلواء يف احلالت الفردية بغي

ىل الأدوية ىل العالج وعدم التدخل يف العالقة بني الطبيب واملريض". ". اإ جابة الربتغال يه "عدم تقييد النفاذ اإ وكنت اإ
ىل الأدوية اليت يصفها  س بانيا ابملثل بأأن هدف احلمك هو "متكني املرىض من النفاذ اإ واليت املتخصصون يف الطب وأأجابت اإ

ويعين هذا، من انحية، أأن أأس باب الرعاية الصحية حتظى ابمحلاية، ومن انحية أأخرى، أأن هذه . دليةحتضريها يف الصيميكن 
 العمل املعتاد ملوضوع الرباءة".تعوق ل أأفعال تعترب 

يطاليا أأيضا أأن احلمك " .2 جابيت أأملانيا واإ ىل أأن الرباءات ينبغي ، تيسري ممارسة الأنشطة الطبيةغرضه وجاء يف اإ نظرا اإ
وذكل للسامح للأطباء بوصف الأدوية ملرضامه يف احلاةل من أأجل تعزيز الصحة. تقيد حرية الطبيب يف وصف الأدوية  أأل

جابة السويد أأن احملمتةل". الرباءات الفردية، واليت يمت حتضريها يف الصيدليات، برصف النظر عن حقوق  وابملثل، ورد يف اإ
لني يف الصيدليات "يف احلالت الفردية من حتضري ادلواء وفقا لوصف الهدف الس يايس من الاس تثناء هو متكني العام

جابهتا عرض خلطر التعدي عىل أأية براءة". الطبيب دون الت طالق " هنأأ وعىل نفس املنوال، ذكرت اململكة املتحدة يف اإ ينبغي اإ
عداد مس تحرضات طبية فردية عىل النحو اذلي يصفه طبيب دون التعرض  ".خلطر التعدي عىل براءة احلرية للصيادةل يف اإ

                                                
1

ىل حد كبري يف املناطق النائية أأو يف البدلان النامية.    وجاء يف الإجابة أأيضا أأن مثل هذا الاس تثناء مقنع اإ

http://www.wipo.int/scp/en/exceptions/
http://www.wipo.int/scp/en/exceptions/
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جابهتا أأن " نسان أأو حيوان وأأضافت أأملانيا يف اإ الهدف من احلمك هو توس يع حظر حامية الرباءة لأساليب تعهد جسم اإ
 ".ابجلراحة أأو العالج

ن الهدف الس يايس من منح الاس تثناء هو " .9 جابهتا اإ تزويد املرىض بأأدوية منخفضة التاكليف عالية وقالت هنغاراي يف اإ
نفاق نظام ادلوةل الصحيا ىل أأن "". جلودة وخفض اإ "، لس تثناء يتعلق بيميات احلد الأدىالانتفاع ابلكن الإجابة أأشارت اإ

نه  جابة الرنوجي أأن". خيل ابلنتفاع الطبيعي ابلرباءة "لذلكل فاإ جيب السامح بتحضري الأدوية يف الصيدليات " هوجاء يف اإ
 ".وصفة طبيةفامي يتعلق بيمت التحضري برصف النظر عن حقوق الرباءات، ما دام 

جابتهيام الياابن ومجهورية كوراي وذكرت  .20 ىل أأن يف اإ أأو طبيب الأس نان دلواء ما هو فعل  الطبيبحتضري أأنه نظرا اإ
نه ليس من املالمئ أأن ميتد تأأثري ينطوي عىل رساةل اجامتعية لها غرض معني هو م  ساعدة املرىض عىل اسرتداد حصهتم، فاإ

حدى الرباءات   .2حتضري ادلواء"ليشمل احلق يف اإ

جابته عىل هذا السؤال أأن اس تخدام مثل هذه الاخرتاعات  .22 يأأيت "يف صاحل حصة ويف حني ذكر الاحتاد الرويس يف اإ
ىل الإنسان واحليوان"، فاإ  يف احلالت القصوى عندما تقتيض الرضورة تقدمي  دثحيميكن أأن  أأن "هذانه جتدر الإشارة أأيضا اإ

سعاف طيب عاجل اليمية احملددة يف الوصفة الطبية".  ميكن أأن يؤخذ يف الاعتبار فقط يفحتضري ادلواء ملرة واحدة وأأن " "اإ
جابة رصبيا أأن املصلحة الصحية والأخالقية العامة تتطلب أأل تشلك الرباءة ا ملمنوحة لأحد الأدوية عقبة تعوق وجاء يف اإ

نتاج ادلواء وطرحه يف السوق يف احلالت الفردية.  وتمتثل الأهداف الس ياس ية ملنح الاس تثناء يف التفاقية الأوروبية اإ
 ىل الأدوية".احلصول عوضامن البرش الآس يوية للرباءات يف "حامية حصة 

ك يف مواءمة القانون الوطين مع التفاق املتعلق ابلرباءات ويمتثل الهدف الس يايس ملنح الاس تثناء يف رأأي ادلامنر  .21
ىل أأن الاس تثناء مت اعامتده بغية مواءمة قانون الرباءات الوطين مع  .3املشرتكة جابهتا اإ وعىل نفس الهنج، أأشارت لتفيا يف اإ

 قوانني ادلول الأعضاء يف الاحتاد الأورويب.

جابة عىل .23  الاس تثناء. منالسؤال املتعلق بأأهداف الس ياسة العامة  ومل يقدم الكثري من ادلول الأعضاء اإ

 القانون املعمول به ونطاق الاس تثناء

أأن قوانيهنا اليت تنص عىل اس تثناءات أأو تقييدات تتصل ابلتحضري الارجتايل للأدوية. وأأوحض  ادوةل عضو  39ذكرت  .24
أأن التحضري "الارجتايل" لأي دواء يف أأية صيدلية  4الكثري من ادلول الأعضاء اليت تنص قوانيهنا عىل مثل هذا الاس تثناء

وتنص القوانني املعمول هبا يف كثري من تكل ادلول  .5اق احلقوق اليت تكفلها أأية براءةمن نط دوفقا لوصفة طبية مستبع
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قانونيا طبيب أأو طبيب صانع أأدوية منح ترخيص براءة وابعه يعترب حمرض ادلواء ذاته بشلك عام وأأشارت الإجابتان أأيضا اإىل أأن "التفسري هو أأن   
 ".أأس نان

3
 واملتعلق ابلرباءات املشرتكة. 2929ديسمرب  22املربم يف  EEC/89/695اتفاق   
4

قلميي واحد للرباءات حمك قانوين خاص هبذا املوضوع. ولكن رمغ عدم وجود حمك خاص يف فييت انم ينظم حتضري  32يوجد دلى    دوةل عضوا ومكتب اإ
ىل أأن القانون املعمول بهالأدوية يف الصيدلية، فاإ  ندونيس يا اإ جابة اإ ل  ن هذا العمل يعترب متضمنا يف الاس تثناء املتعلق ابلس تخدام غري التجاري. وابملثل، توحض اإ

ىل اس تثناء يتعلق ابلس تخدام احلكويم لأس باب تتعلق ابلصحة العامة. ويف الصني، ل صفات الطبية تعترب الو  ينص عىل مثل هذا الاس تثناء، ولكهنا تشري اإ
ىل ذكل، أأشارت جابة مجهورية  وحتضري الأدوية بناء عىل تكل الوصفات قابةل للتطبيق الصناعي، ومن مث فاإهنا ليست مؤهةل للحصول عىل براءة. وابلإضافة اإ اإ

ىل أأساليب العالج املستبعدة من املوضوعات املؤهةل للحصول عىل براءة.  تزنانيا املتحدة اإ
5

من قانون  L613-5" من قانون الرباءات يف قربص؛ واملادة 4("3)12بشأأن امللكية الصناعية يف أألبانيا؛ والقسم  9942القانون رمق من  32انظر املادة   
من  22يف هونغ كونغ، يف الصني؛ واملادة  224قانون الرباءات )ج( من 22من قانون الرباءات يف أأملانيا؛ والقسم  3رمق  22امللكية الفكرية الفرنيس؛ والقسم 

بشأأن  20/1002من القانون  11" من قانون امللكية الصناعية يف بولندا؛ واملادة 2("2)69بشأأن حامية امللكية الصناعية يف املغرب؛ واملادة  92-22القانون رمق 
س بانيا؛ والقسم 2.21حامية الاخرتاعات يف مجهورية مودلوفا؛ واملادة   29نون الرباءات يف اململكة املتحدة؛ واملادة ()ج( من قا2)60)ج( من قانون الرباءات يف اإ

 من لحئة الرباءات املقررة يف التفاقية الأوروبية الآس يوية للرباءات.
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ن  ىل ذكل، فاإ " أأو عالجال"الأفعال" أأو "الأعضاء عىل أأن هذا التحضري ينبغي أأن يكون يف "احلالت الفردية". وابلإضافة اإ
 .6س تثناء يف كثري من ادلول الأعضاءتتصل ابدلواء احملرض هبذه الطريقة تعترب أأيضا مضن نطاق الا جراءات"الإ "

 الأنشطة املسموح هبا

جاابت بعض ادلول الأعضاء.  .22 ففي فرنسا، ل متتد احلقوق املمنوحة وردت التفاصيل التالية عن نطاق الاس تثناء يف اإ
ىل التحضري الارجتايل للأدوية وحتضري مبوجب الرباءات  ويف أأرمينيا  .7" يف الصيدليات حسب وصفة طبيةابلوحدةالأدوية "اإ

ذا مت اس تخدامه  محمي مبوجب براءة ولتفيا، ل ميثل اس تخدام اخرتاع اس تخداما تعداي عىل احلقوق الاس تئثارية ملاكل الرباءة اإ
( من القانون املدين 2)2329وابملثل، تس تخدم املادة  .8عىل وصفات الأطباءلصيدليات بناء حتضري الأدوية يف ايف " مفردا"

عىل أأن من قانون الرباءات يف مجهورية أأذربيجان  13وتنص املادة حتاد الرويس عبارة حتضري الأدوية "ملرة واحدة". يف الا
وعىل خالف ذكل  الاس تئثارية لصاحب الرباءة." ليك ل ميثل تعداي عىل احلقوق عرضياحتضري الأدوية ينبغي أأن يكون "

ىل " تركيب دواء بصفة خاصة الهنج، ينص قانون الرباءات يف اتيلند بصفة عامة عىل أأن حقوق صاحب الرباءة ل متتد اإ
 .9"لتحضري وصفة طبيب ]...[

نتاجا بيميات مجمعة" واذلي جيحتضري الأدوية يف الصيدليات يظل ويف تركيا،  .26 رى "لغرض أأوحد هو "مبا ل يتضمن اإ
عداد عنارص وصفة طبية يطاليا، ل ينطبق الاس تثناء عىل " .10خارج نطاق احلقوق املمنوحة مبقتىض الرباءة "اإ  اس تخدامويف اإ

ل جيوز اعتبار حتضري دواء "لتخزينه بعد ذكل مث بيعه" ويف الاحتاد الرويس،  .11"عنارص نشطة أأعدت ابلأسلوب الصناعي
ورمغ أأن القانون املعمول به يف  .12اس تخداما مفردا، مما يس تتبع اعتبار ذكل تعداي عىل احلقوق الاس تئثارية لصاحب الرباءة

ن التفسري "، فاإ طرح هذا ادلواء يف السوق"عىل رصبيا يذكر أأن حقوق صاحب الرباءة، مضن أأش ياء أأخرى، ل تنطبق 
احلالت اليت يكون الغرض من ادلواء ل ينطبق عىل حتضري الأدوية لتخزيهنا، ولكنه ينطبق فقط عىل "يوحض أأن الاس تثناء 

 .13"فهيا تنفيذ أأوامر طبية حمددة لعالج خشص معني وفقا لوصفة طبية

 أأحقية الانتفاع

ميكن مالحظة الاجتاه التايل. ففي معظم ادلول اء، فامي يتعلق بفئات املس تخدمني اذلين حيق هلم املطالبة ابلس تثن .22
ىل هذا امل ل أأن بعض البدلان تقدم تفسريا مفيدا. وقد جاء يف  .14وضوع رصاحة يف القوانني املعنيةالأعضاء، ل ترد الإشارة اإ اإ

جاابت بعض ادلول الأعضاء  .15الصيدلين" اذلي يعد هذه الأدويةأأنشطة "يشمل معظم الإجاابت أأن الاس تثناء  ويف اإ

                                                
6

)ج( من قانون الرباءات 22( من قانون الرباءات يف كرواتيا؛ والقسم 3)63من قانون الرباءات يف البوس نة والهرسك؛ واملادة  23انظر، مثال، املادة   
( من قانون الرباءات 3)22من قانون امللكية الفكرية الفرنيس؛ والقسم  L613-5من قانون الرباءات يف فنلندا؛ واملادة  2(3)3هورية التش يكية؛ والقسم يف امجل 

 بشأأن حامية الاخرتاعات ابلرباءات يف هنغاراي. 2992لس نة  33من القانون رمق  29يف أأملانيا؛ واملادة 
7

 نون امللكية الفكرية الفرنيس.من قا L613-5املادة   
8

 من قانون الرباءات يف لتفيا، عىل التوايل. 4.10( من قانون الاخرتاعات ومناذج املنفعة والتصاممي الصناعية يف أأرمينيا والقسم 3)22املادة   
9

 من قانون الرباءات يف اتيلند. 36القسم   
10

 )ج( من قانون مرسوم الرباءات الرتيك.22املادة   
11

يطاليا.2.62املادة     )ج( من قانون امللكية الصناعية يف اإ
12

 ( من القانون املدين يف الاحتاد الرويس.2)2329املادة   
13

 من قانون الرباءات يف رصبيا. 12من املادة  3البند   
14

اذلي ميكن أأن حيدث فيه هذا الفعل املسموح به )كلصيدلية أأو  بل املاكنيف كثري من البدلان، ل ترد الإشارة اإىل أأحقية الانتفاع يف القوانني املعنية،   
 اخملتربات الصيدلنية(.

15
جابة السويد تذكر عىل وجه العموم "العامل   ني يف يف الرنوجي، من املفهوم أأن من يشملهم الاس تثناء مه عاملون "مرخص هلم" يف الصيدليات. لكن اإ

 الصيدليات".
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ىل "الصيدلين والأطباء"الأخرى، ترد ا يطاليا هو اذلي هل أأحقية الانتفاع.  .16لإشارة اإ جابة لتفيا و"الكمييايئ" يف اإ أأما اإ
ىل الأطباء والكميييشمل الاس تثناء و : الصيادةل والأطباء. لكتا الفئتني املهنيتني فتذكر ائيني، يف الاحتاد الرويس، ابلإضافة اإ

جابة الربتغال "أأي خشص هل ادلواء". حيرض من أأجخشص " أأي هذا النوع من حتضري هل ق حييف حني يشمل يف اإ
 .17ادلوائية" املنتجات

من قانون امللكية الصناعية يف الربازيل عىل أأن التحضري جيب أأن يمت بواسطة "همين مؤهل" ليك  43وتنص املادة  .22
ل يس تطيع أأن مينع "متخصصا يف يذكر قانون الفلبني أأن صاحب الرباءة وابملثل،  .18الاس تثناءذ يف الاعتبار يف نطاق يؤخ

ليك يؤخذ يف " طبيب ممارس" أأو "حمرتفصيدلين ويف اتيلند، جيب أأن حيرض ادلواء "" من الانتفاع ابلس تثناء. الطب
 الاعتبار يف نطاق الاس تثناء.

ىل ذكل، فرمغ أأن بعض القوانني تنص بصفة عامة عىل أأن أأثر الرباءة ل ميتد ليشمل فعل حتضري ادلواء  .29 وابلإضافة اإ
ضافية معن يس تطيع أأن يقوم هبذا عىل أأساس  ن قوانني بعض ادلول الأعضاء تقدم تفاصيل اإ "وصفة طبية" أأو وفقا لها، فاإ

طبيب نغ أأن حتضري ادلواء جيب أأن يكون وفقا لوصفة طبية أأصدرها "مفثال، يوحض قانون الرباءات يف هونغ كو التحضري. 
نه يف الياابن وابملثل،  .19أأو "طبيب أأس نان مسجل"" ممارس مسجل ل يرسي مفعول حق براءة اخرتاع أأحد الأدوية عىل فاإ

ت يف اململكة ويذكر قانون الرباءا .20س نان"فعل حتضري ادلواء كام هو مكتوب يف وصفة طبية من "طبيب" أأو "طبيب أأ 
 .21مسجل" طبيب أأس نان ممارسمسجل أأو  طبيب ممارساملتحدة أأيضا أأن الوصفة الطبية جيب أأن تكون من "

 التقييدات اليمية

يف كثري من البدلان، ل يفرض القانون املعمول به قيودا رصحية عىل مكية ادلواء اليت ميكن حتضريها مبوجب  .10
ل التحضري "ملرة واحدة" الاس تثناء. ومع ذكل، أأكدت بعض الإجاابت أأو  23أأو "الارجتايل" 22أأن الاس تثناء ل يغطي اإ

جابة أأملانيا عىل أأن احلمك . 25يف الصيدليات يف "احلالت الفردية" 24"ابلوحدة" حتضري ل يشمل وفقا للقانون الوطين وشددت اإ
ىل من الأدوية لعديد من املرىض. أأكرب مكيات  جابته اإ أأن حتضري ادلواء ملرة واحدة ميكن أأن يؤخذ وأأشار الاحتاد الرويس يف اإ

ل أأنة يف الوصفة الطبية. ديف الاعتبار فقط ابليمية احملد الطبيب غري مقيد بعدد الوصفات اليت جيوز هل كتابة نفس ادلواء  اإ
 .فهيا ملرىض كثريين

 حتدايت التنفيذ

جيابيا من مجيع ادلول الأعضاء اليت .12 ذا كن الإطار القانوين لالس تثناء مالمئا  كن الرد اإ أأجابت عىل السؤال املتعلق مبا اإ
ىل أأن الاس تثناء ليس مس تخدما، نظرا لتلبية الأهداف املنشودة أأم ل.  ويف هذا الصدد، أأشارت ادلامنرك والرنوجي والسويد اإ

ىل أأن حتضري الأدوية يف الصيدليات   .مل يعد شائعا يف هذه البدلاناإ

                                                
16

( من قانون الرباءات 3)36" )القسم الأطباء املامرسنيأأو  احملرتفني سبيل املثال. ويف اتيلند، ترد الإشارة اإىل "الصيادةل يف فرنسا وأأملانيا وقربص عىل  
 اتيلند(. يف
17

 من قانون امللكية الصناعية يف الربتغال. 201املادة   
18

 الربازيل.)قانون امللكية الصناعية( يف  1006مايو  24الصادر يف  129.9القانون رمق   
19

 يف هونغ كونغ، يف الصني. قانون الرباءات)ج( من 22القسم   
20

 ( من قانون الرباءات الياابين.3)69املادة   
21

 ()ج( من قانون الرباءات يف اململكة املتحدة.2)60القسم   
22

جابيت الاحتاد الرويس ومجهورية مودلوفا.    جاء ذكل يف اإ
23

جاابت فرنسا والسويد     .املنظمة الأوروبية الآس يوية للرباءاتو جاء ذكل يف اإ
24

جابة فرنسا.    جاء ذكل يف اإ
25

يطاليا ورصبيا.   جاابت فنلندا وهنغاراي واإ  جاء ذكل يف اإ
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ذا كنت قد واهجت أأية حتدايت فامي يتعلق ابلتنفيذ العميل  أأما ادلول .11 الأعضاء اليت ردت عىل السؤال املتعلق مبا اإ
جاابهتا   .ابلنفيمجيعا لالس تثناء فقد كنت اإ

 

 ]هناية الوثيقة[

 


