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  استعراض للردود الواردة على االستبيان بشأن استثناءات وتقييدات حقوق الرباءات
 ثويقة من إعداد األمانة

    ةةةةمقدممقدممقدممقدم

رشة، املعقودة من  .1 سابعة  عيف دورهتا ا سمرب 9 إىل 5ل نة إىل األمانة أن تعد ويقة 2011ي د بت ا يف،  ث، يف  للج طل جن
يدات حقوق الرباءات  ناءات و شأن ا يان  J Kئ تضمن اإلجات عىل أ رشة  نة  ثا ها يف اQورة ا تقد يجديدة  ت ب ت سـ ت ل تقل ثع ب م سـمي سـ

يه ف\ ييل مس ( شار إ لا يان"مل Jيد تريب املعلومات الواردة ") سـتب هم املواد ويقدم اإلحصاءات و هل  نقح  تيف شلك  ف س يعم ي
تدى اإللكرتوين  يان، وأن تعرض اإلجات الواردة حول ا J سام ناء عىل أ ثال  يل ا نيف شلك مجموعات، عىل  ت ق ب مل ملس بسـ ب

 ).SCP/17/12ثمن الويقة ) أ(25انظر الفقرة (للجنة 

ئK ثتوفر هذه الويقة إحصاءات حو .2 نة يف اإلجات الواردة عىل أ يد تريب املعلومات ا سـل الردود و تضم ملتع ت
تايل يان اك J سام ناء عىل أ يان، وذ�  Jل ت ق ب بت سـب   :سـ

سم األول -  املعلومات العامة :لقا
ثاين - سم ا لا تجاري :لق شخيص أو غري ا تخدام ا Jل ل  سـ
ثالث - سم ا لا بحث العلمي :لق تجارب أو ا تخدام يف ا Jل ل  سـ
سم ال -  حتضري األدوية :رابعلقا
سم اخلامس - بق :لقا تخدام ا Jسـ  ملسـ
سادس - سم ا لا ية :لق ية األ سفن والطائرات واملربات األر تخدام املواد اخلاصة  با ض ك ل  جنسـ
سابع - سم ا لا سلطات :لق ية من ا لأفعال احلصول عىل موافقة   تنظمي
ثامن - سم ا لا نفاد حقوق الرباءات  :لق  ستا
تاسع - سم ا لا باري  :لق يص اإل جالرت تخدام احلكويمخ J سـأو 
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سم العارش - ية  :لقا تاكرات ا يوا¡ت لال تخدام املزارعني أو مريب ا تعلقة  يدات ا ناءات وا Jحملم ب حل سـ مل ي لتقت ث سـ
 برباءات 

سم - رشلقا يدات األخرى :ع احلادي  ناءات وا Jي لتقت ث  سـ

بعني  .3 نني و J سـتعكس الويقة مضامني الردود ث  األعضاء وماكتب  من اQول2012 مارس 28 يف اليت وردتث
ية تا لالرباءات ا ييل  :ل ندا و هرسك والربازيل و نة وا بو يا وأذريجان وبوªن وا سا واسرتا يا وا يا واجلزائر وأر با شـأ ك سـ ل ب ل من ن ن لل ل مي

بويت  ية واQامنرك و ية اQميقرا هورية كور± ا ية و هورية ا يا وقربص وا تارياك وكروا يوالصني والكونغو وكو ط ب ت جسـ لشعشـ مجل يك تمجل
هو ندوراس وهونغ كونغ مجلوا يو¡ن و يا وا يا وأملا يا وجور ندا وفرسا وغا سلفادور و ية وا هرية اQو ل ن ب ن نل جل ميك ف ) الصني(مين

يا  نغار± واندو سـو يلنيه يك ئوإرسا يوس وا شقر ومور يا ومد توا يا و تان وال يان وقريغزي يا وجاماياك وا سـ وإيطا شـ غ ن ي سـ ل ملكل ي ل تف
ندا والرن يلومو¡كو واملغرب وهوندا ويوز ن هورية ل هورية كور± و بني وبوندا والربتغال وقطر و تان وا مجوجي وعامن و مج ل لفل كسـ

نوب  يا و يا وسلوفا ييب ورص جموQوفا وJحتاد الرويس وسان تويم وبر كس ب ياين سويديقأفر يا ورسيالناك وا با ل وا ن يوسورسا  سـ
تحدة والوال±ت ا يا ا هورية تزنا تحدة و يا واململكة ا ملوتريا وأوكرا ن مل ن نظمة األوروية مجك بابوي وا يا وز ية وزا بتحدة األمر مل ب ممل ميك

يوية للرباءات   ).EAPO(سـاآل

يد تريب اإلجات وتقدم حملة عامة تعكس  .4 ية و تال حتاول هذه الويقة أن تلخص الردود، ولكهنا توفر معلومات إحصا تع ئ ث
ية الغزيرة نة يف الردود األ صلاملعلومات ا يدات حقوق الرباءات، فقد فهم الصورة الاكلومن مث،  .ملتضم ناءات و يمK ال تقت ث سـ

ميي املذكورين آنفا تب الرباءات اإل ية الواردة من اQول األعضاء و قلأرش¡ إىل الردود األ مك يان والردود  .صل J توفر تبو سـي
تايل نة من خالل املوقع ا تدى اإللكرتوين  لالواردة من اQول األعضاء لاكمل عىل ا للج  :ملن

exceptions/en/scp/int.wipo.www://http/.  يل الوصول للمعلومات الواردة يف الردود، يوفر املوقع املذكور لتسهو
سم يف لك من الردود قيع الردود يف شلك مصفوفة مع روابط للك   . مج

سم األول سم األولا سم األولا سم األولا     املعلومات العامةاملعلومات العامةاملعلومات العامةاملعلومات العامة    ::::لقلقلقلقا

سم األول  .5 توى ا لقا ئK خبصوصح يان عىل أ J سـمن بت تاكر " 1" :سـ J تحديد ما إذا اكن تخدم  يار القانوين ا با ل سـ ململع
ناعي، (يسـتحق الرباءة  يق ا تاكري، ا J شاط ثال اجلدة، ا يل ا لصعىل  ب ب ن مل لتطس ل بعد من " 2" و،إىل غري ذ�ب مستما هو 
ها الرباءة" 3" و،امحلاية لرباءات ثارية اليت  J نحاحلقوق متئ بقسـت تخالص  .ملط مبوجب القانون ا ئK إىل ا سـوهتدف هذه األ سـ

بقة يدات مبوجب القوانني ا ناءات وا J بق فهيا ية اليت  رش ية حول األطر ا ملطمعلومات أسا ي ت تط يع تقسـ لت ث سـ وتوفر الردود  .ل
ن رشوط  سم األول معلومات حول قوانني الرباءات اليت حتدد ا نة يف ا ئK ا تمالواردة عىل األ لق تضم ُسـ ل ح مبوجهبا الرباءات مل

بة للك  .تواحلقوق املربطة هبذه الرباءات سام األخرى  نظر يف هذه الردود جبوار الردود األخرى يف األ سـومن مث، جيب ا ق لنل
نأى عن اإلطار القانوين الوطين .بî عىل حدة نظر فهيا  يدات حقوق الرباءات، ال جيوز ا ناءات و مبهم ا ل ي تقت ث ميي /سـلف قلاإل

بق   .ملطا

نع الغري بو .6 نوحة مبوجب براءة ما هتدف إىل  ثارية ا J يان أن احلقوق J بني الردود الواردة عىل مجه عام،  ئ ملمب ت ت سـت سـ
هذه األغراض دون ترصحي من ما�  ترياده  يعه أو ا يع أو  تخدامه أو عرضه  تج احملمي هبذه الرباءة أو ا نع ا لمن  سـ ب ب سـ ن للص مل

شمل ط بة للرباءات اليت  تالرباءة، و تخدام لنسـ نع ومن ا تخدام طريقة ا نع الغري من ا نع، هتدف احلقوق إىل  سـرائق ا لص سـ ملص
هذه األغراض، دون ترصحي من ما�  ترياده  يعه أو ا يع أو  بارشة أو عرضه  نع هذه  نوع بواسطة طريقة ا تج ا لا سـم ب ب لص ملص للن مل

يل ا .الرباءة ثارية لرضورة عىل  J شمل احلقوق بîان، ال  بويف بعض ا سئ ت ت تخدام سـل J نع الغري من سـثال حق  ممل
تجارب بدون ترصحي  تخداøا يف ا ية برباءات أو ا تاكرات ا تجاري لال شخيص أو غري ا لا سـ حملم ب ل ثالث (ل ثاين وا سمني ا لانظر ا ل لق

ناء  ).أد¡ه تجاري أو ا شخيص أو ا تخدام ا J ناء نفصل يعاجل ا نص  يس مثة حاجة  ثل هذه احلاالت،  ثويف  ث م ل تم ل ل سـ ت سـل سـ
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تخ Jبقةسـ تجارب مبوجب القوانني ا ملطدام يف ا بوجه عام تعد رشوط اجلدة  .ل تحقاق الرباءة،  بة رشوط ا فو سـ لسـ لن
بقة شف مطلوبة مبوجب القوانني ا ناعي وكفاية ا يق ا تاكري وا J شاط ملطوا لك لص ب ب لتطن   .ل

تحقاق الرباءة .7 بعد العديد من اQول األعضاء ما ييل من امحلاية لرباءة أو من ا سـو تس   :ي

ية - نظر±ت ا شافات وا Jلعلم ل  ،كت
يةو - يب الر± ضاألسا  ،ل
يةو -  ،لفناإلبداعات ا
ية أو األلعاب أو األعاملو - üيب أداء األعامل ا ناýططات والقواعد وأسا  ،هل
 ،بالربامج احلاسويةو -
 ،تقدمي املعلوماتو -
نةو - نظام العام أو األخالق ا تخداøا  سـJخرتاعات اليت ميكن أن يرض ا ل   ،حلسـ
يقةاو - Qنات ا يوا¡ت من دون الاك قباªت أو ا ئ حل  ،لن
يةو - يولو يكرو ية وا يولو يات غري ا يوا¡ت غري ا باªت أو ا تاج ا ية ألساس إل يولو يات ا جا ج بج مل ب لعمل حل ن ن ب للعمل ل  ،ل
باªتو - يوا¡ت أو ا ناف ا نأ حل  ،لص
يوانو - تخدمة ملعاجلة اإلسان أو ا يص والعالج واجلراحة ا حلطرق ا ن سـ ملشخ  .لت

ب ستند ا بعدع ناء يعاجل نفس املوضوع ا توفري ا يس مثة حاجة  تعاد موضوع معني من امحلاية لرباءة،  ث سل ت ملل يل  .سـ سبعىل 
بîان ال  بعدة من امحلاية لرباءة، فإن هذه ا يوا¡ت تعد من املوضوعات ا باªت وا بîان، مبا أن ا ثال، يف بعض ا لا س حل ن ل تمل مل ل

تخدا تعلق  يدات  ناءات و سـتوفر ا ت ي تقت ث ية برباءاتسـ يوا¡ت ا باªت وا يوا¡ت  حملمم املزارعني ومريب ا حل ن ثل، يف بî  .للحل ملو
نص قانون  يوان من امحلاية لرباءة، و تخدمة ملعاجلة اإلسان أو ا يص والعالج واجلراحة ا بعد طرق ا يواحد ال  حل ن سـ شخ ملس ت لت ت

شطة العاملني يف جمال ا شأن أ يدات  ناءات و بî عىل ا نهذا ا ب ي ت تقل ث يوان سـ سان وا تعلق مبعاجلة اإل حللطب ف\  ن سم (ي لقانظر ا
رش أد¡ه   ).عاحلادي 

ثاين سم ا ثاينا سم ا ثاينا سم ا ثاينا سم ا لا للق للق للق تجاري     ::::لق شخيص أو غري ا تخدام ا J تجاري شخيص أو غري ا تخدام ا J تجاري شخيص أو غري ا تخدام ا J تجاري شخيص أو غري ا تخدام ا Jل ل لسـ ل لسـ ل لسـ ل     سـ

تعراض  72 الردود إجاميل :الردود سـا

ناء   51 قانوين سـتثا

ناء   1 احملامك أحاكم بواسطة سـتثا

ناء ال   17 إجابة ال أو سـتثا

ناء   3 واحض غري أو مماثل سـتثا

تجاري51 ردا، أشار 72من بني  .8 شخيص أو غري ا تخدام ا تعلق ال يدات ف\  ناءات أو  ل ردا إىل توفري ا ل سـ ي ي تقت ث  .سـ
بîان إىل عدم إدرا17ويف  ية أو مل تقدم إجابةجل ردا، أشارت ا ناء يف رشيعاهتم الو J ثل هذا ن  طت تسـ ث ال توفر دو� و .م

ناء القانوين،  J تجارية من إنفاذ حامية الرباءات مبوجب القانون العامسـتثعضو واحدة هذا بعد األشطة غري ا لولكهنا  ن تس  .ت
باري لألغراض غري 3وأشارت  يص اإل ية أو الرت ية وا ناء األغراض ا ثل ا تلفة،  يات  ج دول أعضاء إىل آ خ ث ثم لعلم ت خم بحل لسـ

تجارية يف هذا اإلطار   .لا
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يدات قانويو .9 ناءات و نتوفر اQول األعضاء ا ي تقت ث تلفةسـ تجاري بطرق  شخيص أو غري ا تخدام ا J خمة عىل ل ل يف  .سـ
تاكر  تخدام ا نع الغري من ا نوح مبوجب الرباءة يف األساس عىل أنه احلق اüي  ببعض اQول األعضاء، يعرف احلق ا سـ مي ملم ُ

ثال  يل ا نة، عىل  ملمحمي برباءة ألغراض  س بي تجارية"مع تجارية"أو " للألغراض ا ية أو ا نا للألغراض ا ع ألغراض "أو " لص
تجارية تاج أو األعامل ا لاإل ية"أو " ن تغالل " ملهنللرتحب أو األغراض ا يا"سـأو ا تاكر جتار± أو  Jمعل مضن أعامهلم "نأو ألشطة " ب

ها تجارية أو لصا حلا تغالل " ل تجارة"سـأو ا  Kي تاكر احملمي برباءة كو Jلل سـ شخيص  ".ب تخدام ا J تايل، فإن لو سـ ل
ت تخدام غري ا Jلو يعة احلال من نطاق احلقسـ بعدان  بجاري  بطس  .تم

ناء رصحيا من حامية  .10 يع أنواع األشطة، ولكن يوفر ا شمل  تثومع ذ�، يوفر معظم اQول األعضاء حق براءة  ن مج سـي
ثال،  يل ا ملالرباءات، عىل  شخيص"بس تخدام ا للال تجاري"أو " سـ شخيص وغري ا تخدام ا Jل ل ية " سـ ياجات "لتلبأو  Jحت

ية دون  ية اليت ال تدر رحبا"أو " قصد الرتحبلشخصا تخدام لألغراض ا Jشخص وال يفرق بعض هذه اQول األعضاء  ".لسـ
تعلقة  بة لألشطة ا ناءات  بحث األاكدميي، ويوفر ا شخيص وا تخدام ا J ملبني ن سـ ت ل ل نسـ لسـ يط اخلاص واألغراض غري "ث حمل

بحث العلم تعلمي أو ا تجارب أو ا تخدام يف ا Jتجارية و لا ل ل سـ ية أو "، أو "يل ياجات ا J ية تاكر  J تخدام شخصا ت ب ب لسـ حتل ل
تجارية ياجات غري ا J ية أو املزنية أو غريها من لالعا ت ل ية ولألغراض غري "أو " حئل ية أو األاكد تخدام لألغراض ا Jمي شخص لسـ

ية اليت يه نولو ية أو األحباث ا تجارية، ولألشطة ا جا لتك لعلم ن بار أو ا ل ية رصفة أو لال تجتر خي لوتفرق دوتان بني نطاق  ".لتعلميب
نوعني من األشطة، ت� اليت جترى  هذين ا ناءات بدال من ذ�  نه، ولكن لك مهنام يوفر ا شاط والغرض  ُا ن ل ت لن ث سـم عىل حنو "ل

ومثة دو�  ".غرض جتاري[...] نطاق جتاري و"ُأو ت� اليت جترى بال " بخشيص ونطاق غري جتاري أو لغرض غري جتاري
ثال عضو أخرى مت يل ا بعد عىل  شمل تقدمي املعلومات املطلوبة مبوجب القانون،  شخيص  تخدام ا J ناء ملدد ا س س ي ل سـ بت ت تث فسـ ل

ُاألشطة اليت جترى  تعلق، عىل حنو معقول، حلصول عىل املعلومات املطلوبة مبوجب "ن تنطاق غري جتاري وفقط ألغراض  ب
ها  ."ميأي قانون وتطويرها وتقد

رشط أن يوفر بعض اQول األعضاو .11 تجاري  شخيص وغري ا تخدام ا تعلق ال ناء ا J ثل هذا بء  ل ل سـ مل ثت ال يؤدي سـم
ثل  ساس حبق صاحب الرباءة،  تخدام إىل ا J مذ� مل رشوعة "أو " رضر بال مربر"سـ بول ملصاحل ا ملساس غري  مق م

ية لصاحب الرباءة"أو " لصاحب الرباءة بري مل"أو " لاإلرضار ملصاحل املا ية ملا� الرباءةكإحلاق رضر  أو " لصاحل املا
شمول محلاية" تخدام العادي لالخرتاع ا J تعارض غري املعقول مع ملا سـ يعي أو أن " ل تخدام ا J بيكون ذ� يف نطاق لطسـ

بان املصاحل  ية ملا� الرباءة، وأخذا يف ا رش ساس عىل حنو غري معقول ملصاحل ا تاكر احملمي برباءة وأال يوجد  سـلال ع م حلب ل
رش هم ملعىن  ."عية للغريلا تجاري جيب أن  شخيص وغري ا تخدام ا J ول األعضاء أنQُيففضال عن ذ�، ذكرت إحدى ا ل ل سـ

شامل بة  .لا تجاري فقط  شخيص وغري ا تخدام ا ناء لال J بق سـيف إحدى اQول األعضاء،  ل ل سـ ت ننط سـ لي نوحة "ث ململلرباءات ا
باªت ناف ا نباªت وأ ص لن ية ولكن القانون العام وذكرت إحدى اQول  ".لل رش ناء مل يدرج يف القوانني ا J يعاألعضاء أن لتت ُسـ ث

تجاري"ينص عىل أنه  تخدام غري ا J لجحة  .ولكن معظم اQول األعضاء مل يذكر أحاكم احملامك ".سـ

بري و .12 يل من اQول األعضاء معلومات حول تعريف  تعقدم عدد  تجارية"قل لاألشطة غري ا رس  .ةنيف أنظمهتا القانوي" ن يفو
ية الفكرية شامل، يف ضوء قوانني ا با ملعىن ا تاد وغا ناه ا تجاري شلك عام،  شاط ا مللكبعض هذه اQول األعضاء ا ل ل ملع مبع ب ل  .لن

ثل القانون املدين وقانون الرضائب ية اليت تقدøا القوانني األخرى،  تعريفات املفا بعض اآلخر يلجأ إىل ا موا مي ل وهذه اQول  .هل
با إىل األشطة اليت هتدف إىل الرحب، األعضاء اليت  شري غا يث  تجارية،  تعلقة ألشطة ا نتوفر تعريفا تلجأ إىل املفاهمي ا ل ت ل ن حمل

ثال  يل ا ملعىل  تكرار، واليت ـ دون أن تكون "بس ئة  هوما موحدا و بع  تصادية ذات املدة احملددة، واليت  J للاألشطة ي ت øن مف ت ق
ية  سا بلرضورة ا ية فقطتلب ال هتدف إىل -كت ياجات ا J شخصية لت تقK "أو " ح شطة  تجارية أ شطة ا سـجيب أن تكون األ ن ل من

يع بضائع أو أداء معل أو تقدمي  ية أو  تغالل  تظم من ا يق الرحب عىل حنو  ية الفرد، وهتدف إىل  سؤو بتدار عىل  سـ ن ل ملكم محتق
ية القانوية املقررة سجلني هبذه الصفة يف ا نخدمات بواسطة أفراد  لعمل تعلق برباءة ما مكوضوع حق أو ف\ أي"أو "م شاط،  ي  ن

تاكر ما مكوضوع براءة، جيريه املا� أو أي خشص آخر مرصح % بغرض الرتحب بتعلق  ية، "أو " ي شاط ما بطريقة  نأداء  øن
تقل مية، وجيرى عىل حنو  نه هذه ا تج  مية أو  يق أي  تظمة، هيدف إىل  سـسواء بصفة دامئة أو  ع ت من ُ لق نق حتق  إحدى ومل تقدم ".م
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شري إىل األشطة اليت جترى  هم شلك عام عىل أنه  نه  ُاQول األعضاء تعريفا للمصطلح، و ن ي ب يف ناعي أو "ُلك تاج ا لصألغراض اإل ن
نظر عن كوهنا " الزراعي، أو ألغراض جتارية سة هادفة للرحب أو "ُ، أو كوهنا جترى بواسطة "هادفة للرحب أو ال"لبغض ا سمؤ

تني من اQول ا ".ال بعد أحاكم احملامك ثنيف ا ية"تستألعضاء،  تجارب اليت جترى من أجل اإلجراءات القضا ئا نجز "و" ُل ملالعمل ا
تربات ندرج "ýيف ا ي( يف دو� عضو أخرى  ت،  ية"ب شطة اجلامعات واألشطة احلكو مأ ن تجاري" اإلدارية/ن شاط ا هوم ا ليف  لن  .مف

تعريف،  ياب ا تربت إحدى اQول األعضاء أنه يف  لوا غ ثل هذه القضا±، إىل أحاكم اتفاق تلج"ع نظر يف  ند ا مأ احملامك،  ل ع
ية نا ية ا ية ريس محلاية ا عتربس واتفا لص مللك ق  ." ي

ثال، و .13 يل ا تجاري، عىل  تخدام غري ا J هوم ملتوفر دول أعضاء أخرى تعريفا  س ل بسـ شخيص غري "ملف تخدام ا Jل سـ
تاكر لألغراض املزنية J تغالل ثل ا لاملرحب،  ب سـ يك عن (يف حا� توزيع املواد جما¡ "حدى اQول األعضاء أنه ذكرت إ ."م ه¡

يع ها  للبعر شاطا جتار±) ض شاط  ترب هذا ا يهنا  متلني لصاحب الرباءة،  نلزئن  ن ليع ح تخدام  ".حم J سـوتعرف دو� أخرى ُ
شخيص عىل أنه  ية أو املزنية أو غريه"لا ية أو العا ياجات ا J ية تاكر  تخدام ا لا ئل شخص ت ب ب لسـ حتل ياجات اليت ال ل J حتا من

تخدام إدرار رحب أو عائد J هدف من هذا يث ال يكون ا تجارية،  سـتعلق ألشطة ا حب ل ن   ."لت

ناء، جبانب املعايري  .14 J ول األعضاء، يف معرض إشارهتا للمعايري األخرى اليت حتدد نطاقQسـتثوذكرت إحدى ا
ترص عىل األشط ناء  J لفعل، أن نطاقناملذكورة  يقت ث تصادية ملا� الرباءة رضرا لغا"ة اليت سـ J قال ترض املصاحل." 

يعي للرباءة رضرا لغا أو "وأوحضت أن  تخدام ا J رشط أال ترض هذه األفعال باألفعال املذكورة يف هذه املادة ختضع  لطسـ ل
ية للغري يف ا رش ية لصاحب الرباءة، مع أخذ املصاحل ا رش بريا ملصاحل ا حلتلحق رضرا  ع ع لك ويف دو� عضو واحدة،  ".سـبانل

تجاري جيب الوفاء به عىل حنو ترامكي"ينص قانون الرباءات عىل أن  شخيص وغري ا تخدام ا J لرشط ل   ."سـ

تجاري ملوازنة بني املصاحل  .15 شخيص وغري ا تخدام ا J ناء ها ا ياسات اليت يد ية أهداف ا لوتعلق غا ل سـ ت سـ ب ثت سـمع ل ل
ية رش عا تجاري، حيث يؤكد العديد من اQول ا .ل تخدام ا Jتخدام اخلاص و J لألعضاء عىل احلاجة إلقامة توازن بني سـ سـ

تجاري"مثال عن طريق إقامة  تخدام ا Jشخيص و تخدام ا J لتوازن يف املصلحة بني سـ ل توازن معقول يف املصاحل "أو " سـ
متع كلك تصادية لصاحب ."/بني أحصاب احلقوق وا J ناءقوتذكر دول أعضاء أخرى أن املصاحل J تأثر هبذا تث الرباءة مل   .سـت

ثال  شخيص  تخدام ا J ترب أن ميث ا لح سـ يعي"ُع تغالل ا بمل يرض ال وعىل حنو مماثل،  ".مل يرض ما� احلق"أو " لطسـ
هدف من وراء حامية الرباءات هو  ي( يعد ا تربت إحدى اQول األعضاء أنه  لا ب ناء "ع ناعات، فإن توفري ا تثتطوير ا سـلص

يالشخاألعامل ا تاكر محمي برباءة يعد أمرا رش نظرية اخلاصة  عية أو ا ب ل تربت إحدى اQول األعضاء أن متديد إنفاذ  ."ص عوا
تجاري، يعد أمرا مفرطا  تخدام ا J تجاوز ية برباءات يف املزنل، مبا  تاكرات ا تخدام الفردي لال J شمل لالرباءات  سـ ي حملم ب سـ لي

ية ية الوا بة للظروف Jج1 قع ع  . لنسـ

ية دمع األشطة وأب .16 ياسات، خاصة من ¡ توازن بني أهداف ا هذا ا نرزت دول أعضاء أخرى جوانب عديدة  سـ حل لل
تعلمي ورش  بحث العلمي وا شخيص والعائيل ودمع ا تخدام ا J ية، وعدم الوقوف أمام تاكرات اخلاصة واألاكد Jنو ل ل ل سـ مي ب

ناء هيدف إىل  .املعرفة J بحت أو حق إزا� "سـتثفضال عن ذ�، لقد ورد أن شخيص ا تجارة، وحامية احلق ا لمعوقات ا ل ل
تعلمي بحث العلمي وا تخدام، وحتفزي ا J يف Kلأفراد العائ ل تعلمي، يف "و" سـ ية، خاصة يف جمال ا بادرات ا ليع ا شخص مل لشج ت

يات واجلامعات يط اخلاص أو األاكدميي واليت جترى ألغراض غري جتارية تدمع وترعى" للكا شطة ا ُوورد أن أ حمل ن األشطة ن
ناعي يق ا  Kتاكرية القاب Jلص ب شخيص وغري  .للتطب تخدام ا J ناء تربت إحدى اQول األعضاء أن من أهداف ا لوا سـ ت ثع سـ

تجاري أن  يط اخلاص"لا تدخل يف ا يس الغرض مهنا ا حملالرباءات  ل ية "وذكرت دو� عضو أخرى  ."ل نولو جرش املعرفة ا لتك ن
تا4 واألاكدميي تربت إحدى اQول األعضاء أن  ".نداخل القطاعني اإل يد "عوا تع لوصول غري ا ته أن  هور من  ملقا متمجل يمصلح
شاط الفكري ية  تاجئ ا نإىل ا حملم للن بة Qو� عضو أخرى،  ."ل شطة 6نوية دون إعاقة "لنسـو نا إجراء أ نبغي أن يكون  ممكي ن
تعدي عىل الرباءة لبب خطر ا  ."بس
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ميي احلايل وذكرت دول أعضاء أخرى أن الغرض من وراء  .17 ثال للقانون الوطين أو اإل J ناء هو J قلتوفري هذا ت مت ث سـ
ثال املادة  يل ا بيل، عىل  ملأو ا بس تجارة 30ملسـتق  Kتص ية الفكرية ا ل من اتفاق جوانب حقوق ا مل  من 27أو املادة ) يتربس(مللك

شرتكة  يذ (1989ملاتفاق الرباءات ا فضال عن ذ�، ذكرت  .د األورويب األخرىأو قوانني Jحتا) لتنفواüي مل يدخل حزي ا
تجاري ال ي1ىش مع الغرض من حامية  شخيص وغري ا تخدام ا J شمل لإحدى اQول األعضاء أن متديد حامية الرباءات  ل سـ لت

نة"الرباءات بصفهتا ماكفأة نظري  ية الرا نا ية ا هام يف حا� ا هاإل ع لص لتقن سعى، يف مجK  ".س توذكرت دو� عضو أخرى أهنا 
تجاري "مور، إىل أ تخدام غري ا J تخدام احلقوق يف حاالت نب إساءة ا بحث العلمي و لدمع ا سـ سـ جت شخيص(ل  )".لا

شودة أو مل  .18 ية األهداف ا ترب مالمئا  ناء  بة لال بق  نوذكر معظم اQول األعضاء أن اإلطار القانوين ا ب يع ت سـ ململط تل سـ لن ث ل
سؤال ليب عىل هذا ا توقع هذ .جي رشيعاهتاتويف الوقت الراهن ال  بîان أن تدخل أي تعديالت عىل  ته ا وذكرت دو� عضو  ل

تجاري  شخيص وغري ا تخدام ا J ناء يق ا ي\  لواحدة أهنا جتري  ل سـ ت ثب سـتق لتط يمي نفعه يف ضوء هدف ضامن نظام "ُ تقية  بغ
توازن ية  ".مبراءات  رش يعوذكرت دو� عضو أخرى أن األطر ا بل، ولكهن" قد ختضع للمراجعة"لت تربهتا مالمئة ملسـتقيف ا عا ا

ناء، مفن "وذكرت إحدى اQول األعضاء أنه مبا أنه  .حىت هذه اللحظة J توى تثال توجد تعريفات حتدد بوضوح نطاق و سـحم
سن تعديل اإلطار القانوين احلايل تقديرات إىل أنه  ".ملسـتحا رمبا "لويف دو� عضو أخرى، مل جتر أي دراسة، ولكن أشارت ا

توى احلايل ملسـبب ا ناء عىل حنو معيلبس J بار بالد، مل يمت ا تطوير يف ا بحث وا تث ألشطة ا ت ل ل ل سـن  ".خ

ناء .19 يق العميل لال تعلق  تثوذكرت عدة بîان أهنا مل تواجه أي حتد±ت ف\  ب سـي تحد±ت، أشارت  .لتط لوخبصوص ا
شخيص  تخدام ا J يزي نة يف  لإحدى اQول األعضاء إىل أحاكم احملامك والصعوت الاك سـ مت تجاري يف حاالت األشطة م نأو ا ل

شخيص إذا اكن أحد أغراض هذه األشطة  ".ذات الغرض املزدوج" تخدام ا J بق جحة نففي هذه احلاالت، ال  ل سـ جتار± "تنط
 ".بطبيعة احلال

ثالث سم ا ثالثا سم ا ثالثا سم ا ثالثا سم ا لا للق للق للق بحث العلمي     ::::لق تجارب أو ا تخدام يف ا J بحث العلمي تجارب أو ا تخدام يف ا J بحث العلمي تجارب أو ا تخدام يف ا J بحث العلمي تجارب أو ا تخدام يف ا Jل ل لسـ ل لسـ ل لسـ ل     سـ

تعراض  72 الردود إجاميل :الردود سـا
ناء   61 قانوين سـتثا
ناء   2 احملامك أحاكم بواسطة سـتثا
ناء ال   9 إجابة ال أو سـتثا

تخدام يف 61 ردا أشار 72من بني  .20 تعلقة ال يدات ا ناءات وا J شمل بقة  سـ ردا إىل أن القوانني ا مل ي ت ت لتقملط ث سـ
بحث العلمي تجارب أو ا لا ثل هذا 9Jويف  .ل بقة مل تدرج  بîان إىل أن القوانني ا ت ردود، أشارت ا ملط سـل تناء يف رشيعاهتم م ث

ية أو مل تقدم إجابة تخدام يف  .طنالو J شطة بعدان أ ناء القانوين، ولكهنام  J ول األعضاء هذاQتان من ا سـال توفر ا ن س ت تث ث ين سـ
بحث العلمي من إنفاذ حامية الرباءات مبوجب القانون العام تجارب أو ا لا  .ل

نوح مبوجب براءة اإلو .21 بîان، يعفي احلق ا ملميف معظم ا ثل ل بحث"منفاذ يف حاالت  تجار أو ا لأغراض ا أو األفعال " ل
تاكر فقط" J تعلق مبوضوع تجارب ا باليت تمت ألغراض ا مل تجارب فقط"نأو األشطة اليت تمت " ل اليت "أو األفعال " لألغراض ا

تقين بحث العلمي وا ياق ا تجارب يف  لتمت ألغراض ا ل سـ شطة " ل تجار"نأو أ تخدام ألغراض ا J نع أو لا سـ تة أو لص لبحب ا
بحث العلمي بحث العلمي من  ".لألغراض ا تجارب وا تخدام يف ا J لفعلبعدان  تان من اQول األعضاء  لومثة ا ل سـ س تث تن

ثال، عن طريق اشرتاط  يل ا نوح مبوجب براءة، عىل  ملنطاق احلق ا س تعلقة "بملم تجارب ا تغالل عن طريق ا J ملبقاء ل سـ
تجارب خارج تاكر ألغراض ا J لمبوضوع نوحة مبوجب الرباءةب   ".ملم نطاق احلقوق ا

بحث العلمي بطرق  .22 تجارب أو ا تخدام يف ا J شأن يدات  ناءات وا J ثل هذه لوتوفر اQول األعضاء  ل سـ ب ي لتقت ث سـم
ثال،  .شـىت يل ا سه عن طريق توفري إعفاء، عىل  تاكر  بحث ال ملبعض اQول األعضاء يربط بوضوح اإلعفاء ألغراض ا س نف ب بل
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تخدام " تاكرسـلال J تعلقة هبذا تجارب ا بيف ا مل ية برباءة "أو " ل شأن األداة ا ية  تجارب أو األحباث ا حملمإجراء ا ب لعلم من أجل (ل
ية،  يهتا لألغراض ا يمي فعا بارها، و لعلما ل لتقت بحث  )"إىل غري ذ�خ تطوير يف ا لوأكدت دو� عضو أخرى مزيدا عىل جانب ا ل

تط"العلمي عن طريق إعفاء  بحث وا شطة ا لأ ل تجاري، أشارت إحدى اQول األعضاء  ".ويرن تخدام غري ا ثل اإلعفاء لال لو سـ م
شمل عىل وجه اخلصوص األفعال "إىل أن  ية أو جتارية وال  نا شمل فقط األفعال اليت جترى ألغراض  ية  تاحلقوق ا ع ص ت ُحملم

بحث العلمي لاليت جترى فقط ألغراض ا ُ". 

تحقق من حصة اQراسات أ .23 يل لوتدرج دول أعضاء أخرى ا يات اإلدارية، عىل  تخدام يف ا Jتجارب و سبو ا لعمل سـ ل
ثال من خالل إعفاء األفعال اليت تمت  تحقق من حصهتا"ملا ية وا تجر بحث العلمي، واQراسة ا لألغراض ا ي ل نأو األشطة اليت " بل

"Qبل أن يطرح ا بارات املطلوبة مبوجب لواحئ خاصة  Jتجارب و ية مبا يف ذ� ا قتمت ألغراض جتر تب ل سوقخي أو " لواء يف ا
سويق" ترصحي  بارات الرضورية  Jتجارب و تاكر، مبا يف ذ� ا J تعلق مبوضوع ية  تاألفعال اليت تمت ألغراض جتر لل ت ل ب ت لي خ  ".ب

بحث يف العديد من اQول األعضاء إعفاء األشطة فقط إذا اكن الغرض من وراهئا  نمن املعايري األخرى لإلعفاء ألغراض ا ل
يا فقط، و ثال يبجتر يل ا ملذ� عن طريق اشرتاط أن تكون األشطة عىل  س تجارب فقط"بن ختدم أغراض "أو " لألغراض ا

ية لرباءة نع ا تخدام طريقة ا بارشة  نوع  تج ا شأن املوضوع احملمي لرباءة فقط، مبا يف ذ� ا بحث العلمي  حملما لص سـ ملص ن ب مل " مل
تجارب فقط ف\ "أو أن تمت  بحث وا لاألشطة ألغراض ا ل تاكر احملمي لرباءةن J بخيص". 

ثال  .24 يل ا بحث، عىل  تعلمي األاكدميي يف اإلعفاء ألغراض ا ملويدرج بعض اQول األعضاء ا س ل بل تجريب " ُ لأغراض ا
تعلمي بحث العلمي وا لوا يل"و" ل تح تجارب أو ا بحث العلمي أو ا تعلمي أو ا لا ل ل ل يمي أو "و" ل تجارب هبدف ا بحث وا لتقأغراض ا ل ل

يل أو ا تح لا ل تعلمي"أو " تعلميل بار أو ا J بحت أو نولو4 ا تجرييب العلمي أو ا بحث ا شطة ا لأ ت ل ل ل خن وأبرزت إحدى  ".تكل
تاكرات، عن طريق إعفاء  J سني باQول األعضاء جانب  سني "حت تاكر، واليت هتدف إىل  تعلق ال ية ف\  تجر حتاألفعال ا ب ي ي بل

تاكر آخر تاكر أو تطوير ا Jب  ."ب

ية لصاحب الرباءة، عىل يوشرتط بعض اQول .25 رش بحث العلمي املصاحل ا ع األعضاء أال خيالف اإلعفاء ألغراض ا لل
ثال، أال  مليل ا ية لصاحب "بس رش بريا ملصاحل ا يعي للرباءة أو يلحق رضرا  تخدام ا J عيرض عىل حنو غري معقول ك ب لسـ لط

ية لصا ها، طاملا أنه ال يرض املصاحل ا هة املرخص  لطبيعالرباءة أو ا ل طاملا أنه ال يرض املصاحل "أو حيدد اإلعفاء " حب الرباءةجل
ية لصاحب الرباءة  ".لطبيعا

بني "ذكرت إحدى اQول األعضاء أن أحاكم احملامك أوحضت أنه  .26 يا ولكهنا مل  ناء لألحباث معرتف به قضا تمثة ا ئ ثت سـ
ية حىت اآلن ناء يف أي  J قضبوضوح نطاق هذا ثت بغي أن يكون  ."سـ بحث هو اüي "ينمع ذ�، فإنه  هدف األويل  للا ل

تعدى عىل الرباءة أو الكون حيدد  تجارب  بحث العلمي أو ا تاكر احملمي برباءة ألغراض ا J تخدام يا ل ل ب ي(  ."سـ هذا الرد،  بوفقا  ل
تجاري" بحث غري ا تعدى ا لال  ل بحث " ي تضح الفارق بني ا لعىل الرباءات، إال أنه مل  تجاري"ي بحث " لا تجاري من "لوا لغري ا

نظر يف أحاكم احملامك ناء، ولكهنا متعن يف حرصه من خالل  .لخالل ا J تضمن أحاكم احملامك هذا تثويف دو� عضو أخرى  سـت
ندرج "اشرتاط أن  تعدي املزعوم ال  رشعي  تجاري ا شاط ا تخدام يكون % أدىن مضمون جتاري أو ي1ىش مع ا يأي ا للم ل ن لسـ ل

تجارب تخدام يف ا J لحتت جحة  ".سـ

بة .27 نظمة اليت جتري األحباث، ذكر معظم اQول األعضاء أنه ال ميزي لنسـو يعة ا مل  نظمة اليت جتري "لطب مليعة ا طب
تجارب أو األحباث تان من اQول األعضاء أن  ".لا سه يمزي"ثنوأوحضت ا شاط  ُا نف تجارب "وأن اإلعفاء " لن يع ا لبق عىل  مج ينط

نظ تاكر احملمي لرباءة، بغض ا J تعلقة مبوضوع لا ب تجربةمل نظمة اليت جتري ا شخص أو ا تجربة، وا لر عن الغرض من ا مل ل  ."ُل
تجارب حول "وأضافت دو� عضو أخرى أنه  تجارب فقط إلجراء األحباث وا تاج وا نخرطة يف اإل نظمة  لإذا اكنت ا ل ن ممل

تعد بار أن هذه األفعال ال  ناء، وا J يق هذا ها، ميكن  ية لرباءة  يا ا نولو تا ت ت ب عحملم سـ ثتط س ج نفتك ولكن إذا  .ى عىل الرباءةل
هذا لن يكون مضن نطاق هذا  شاريع حبث علمي أخرى،  ية لرباءة يف  يا ا نولو تغل ا نظمة  فاكنت هذه ا ج متك حملم سـ لمل ت
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ثل تعد± عىل الرباءة ناء، و Jمي ثت يعة  ."سـ يدة الرصحية يف املادة خبصوص  طبوأوحضت إحدى اQول األعضاء أن اإلشارة الو ح
بار نظمة اكنت  عا بحث األاكدميي"ة مل يزي، أكدت إحدى اQول األعضاء أن  ".لا ثل هذا ا ياب  متومع ذ�، لرمغ من  لغ م

نظمة" بحث فقط  ".ملاحلكومة يف الواقع تفحص وتراقب ا بق اإلعفاء ألغراض ا تني من اQول األعضاء،  لويف ا ينط يف "ثن
تجارية يط اخلاص أو األاكدميي ولألغراض غري ا لا تخدام طبيعة"وحتدد  ".حمل J إذا اكن) سواء اكن جتار± أو ال(سـ 

يا أو ال تخدام جتر Jيب تجاري غري واحض"ولكن ورد أن " سـ تجاري وغري ا تخدام ا J لاحلد الفاصل بني ل وذكرت دو�  ".سـ
يقة، جترى ا ناء، ولكن يف ا J ها هبذا سمح  نظامت اليت  يعة ا ي( ال حيدد قانوهنا  ُعضو واحدة أنه  حلق ث ل تب ُ ي مل سـب ألفعال اليت ط

سات األخرى اليت ال هتدف إىل الرحب يل من املؤ ية يف القطاع العام و ية و سات  با يف مؤ تعلمي غا سهتدف إىل ا قل ث مي س ل حبل  .تعل
ية "ويف إحدى اQول األعضاء،  بت أن أحباAا  ناء فقط إذا ما  J تعدى عىل براءة ما حتت علمندرج األشطة اليت  ت ت ن ثت ث سـ

شأن الرباءات[ت1ىش مع أهداف حقا أو أن هذه األحباث  رشيع الوطين  با نص أحاكم احملامك  ]."لت تويف دو� عضو أخرى، 
تجارية"عىل أن  نظامت ا بق فقط عىل ا ناء  Jل مل نط يت  ".ثسـ

بحث العلمي .28 تجارب أو ا تخدام يف ا J ول األعضاء، ال يعرف القانون مفاهميQية العظمى من ا ليف األ ل سـ وذكرت  .غلب
بحث العلمي، وأيضا يف نطاق "عضاء أنه إحدى اQول األ شمل ا سري األحباث عىل أهنا  بة، مت  ية املصا ليف الو6ئق الربملا ت تف حن

تجاري أو لصاحله شاط ا لا ية ريس محل"وأبرزت دو� عضو أخرى أن  ".لن ند إىل أحاكم اتفاق تربس واتفا قاحملمكة  ي ية اتست
ية نا ية ا عا لص بق يف إح ".مللك تطوير"دى اQول األعضاء ملطويعرف القانون ا تجارب وا لأعامل ا ية عىل "عىل أهنا " ل شطة  نأ مبن

رش وحصهتم،  ياة ا ية، واليت هتدف إىل احلفاظ عىل  تجربة ا تقة من ا يجة إلجراء حبث علمي أو ا بة  لباملعرفة ا مل حت لعملت ل شـ ن سـ ملك
يع أو أEزة أو خدمات أو نظم أو طرائق،  تجات أو وسائل  تاكر مواد أو  نوا ن تصب بي( ال يقدم القانون ". وتطويرها مزيدام

هوم  ملفتعريفا قانويا  ية"ن تجربة ا لعلما ية "ل تجربة ا لعلم، إال أن هذه اQو� العضو أوحضت أن ا ساعد يف "ل تعمل ميكن أن  تطريقة  لل
ية حتت ظروف مدبرة وحمكومة تحري عن ظواهر  حقيقا تجريب يمكن"وأضافت أن ". ل بحث العلمي وا لالفارق بني ا  يف أنه ل

بحث، جترى اQراسة حول املوضوع شلك خالص  بيف حا� ا تجريب، جترى اQراسة )دون أي مؤثر إضايف(ُل ي( يف حا� ا  ،ُ ل ب
ية نة، أي حتت تأثري معني من قوى خار جحول املوضوع حتت ظروف  اQراسات "وأوحضت إحدى اQول األعضاء أن  ."معي

بارات اليت جترى للحصول عىل ترصحي Jُو ية، سواء داخل اQو� العضو أو يف اخلارج،خت نو ع لألدوية ا واإلجراءات " ل
ثال  تخذة لال تا هذه األغراض"ممل تخدامه  يه وا شط واحلصول  نرص ا ية، مبا يف ذ�، إعداد ا تا ية ا لرشوط ا سـ عل ن لع ل ل للعمل " لل

ناء J سـتثلك ذ� يعد جزءا من.  

شاف يشء غري "فإن " اكم احملامكاسرتشادا بأح"أشارت إحدى اQول األعضاء إىل أنه و .29 تجارب اليت تمت ال تا كل
يفلح يف ظروف  نة  شاف إذا اكن يشء ما معروف أنه يفلح يف ظروف  ية ما، أو ال بار حصة فر سـمعروف، أو ال ي ت ض معت ك خ

باره عىل أنه جتارب تج ما أمام ال ".عتأخرى، لك ذ� ميكن ا نة عىل سالمة  تجارب اليت تمت للرب نمع ذ�، فإن ا ه غري أو مل
ية حاجة الغري ال تعد أفعاال تمت  ية"لتلبمجلع املعلومات  ية برباءة يف "عند  ".يبألغراض جتر شطة  ية  يدال تخدام مادة  محما ن ن ص سـ

رسيرية، هبدف معرفة  تجارب ا لا تىض األمر، لعالج أمراض رشية مالمئة ل شطة، ويف أي صورة تكون مالمئة إذا ا باملادة ا قل ن
يف وط ختفنة أخرى أو  ية"  أهتامعي رش ية ا تجر عفإن ذ� يعد من أفعال األغراض ا ي لل تربت  .ب ية أخرى، ا عمع ذ�، يف  قض

بدأ"احملمكة  يد خار4 عىل هذا ا ملأنه جيب أن يوجد  بار إذا اكن الغرض "ق تضمن ا بغي أن  بدأ  يق ا تربت أن  ت، وا ي ي مل ب عع نتط
تعامل هو إدرار الرحب رسيرية ا. للفوري  تجارب ا ترب ا ملومل  ل ل تجارب [...] عنية معفاة ُتع إدرار رحب "لألن من أغراض هذه ا

بري بق أو ال". كفوري  ناء  J تجارية يف حتديد إذا اكن بار العوامل ا J نطوأضافت أنه جيب أن تؤخذ يف ت ل يت سـ ويف  ".ثع
تربت احملمكة أن  عية أخرى، ا تقايض تعد معفاة "قض تجارب اليت تمت ألغراض ا لا تاكر املوجود يف إذا تعلقت مبوضوع[...] ل J ب

ية هبا بارشة و  Kها ص يث تكون  تعدي علهيا،  يقمطالب امحلاية اخلاصة لرباءة املزعوم ا م حقل حب ويف دو� عضو أخرى، وفقا  ".ل
باع "ألحاكم احملامك هبا، إذا اكن  هو فقط أو إ تعدي املزعوم وال هيدف إىل ا رشعي  تجاري ا شاط ا شـالفعل يدمع ا للم ل للن ل ل

سفيالفضول احمل ساؤل  فلض أو اإلجابة عىل  تجرييب احملدودة للغاية ،ت تخدام ا J ندرج حتت جحة ل فإن ذ� الفعل ال  سـ ي
يق جدا نطاق ا لضوذات ا تخدم عامال حاساملال عن ذ�، ال تعد حا� الرحب أو افضال .ل  ".ملسـ رحب اخلاصة 
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يع  .30 ناء، يف بعض اQول األعضاء، فإن  J تحديد نطاق بة  مج ت ل ثسـ سـ ثل لن يان،  J ماألغراض املذكورة يف سـتب
سعي  بات أو ا ية املطا تاكر احملمي برباءة أو حتديد صال J تاكر احملمي برباءة أو حتديد نطاق J ية معل لغرض حتديد  ل ب حب كيف

تاكر احملمي برباءة تعد أغراضا مالمئة J تاكر ما مياثل تاكر احملمي برباءة أو ا J بسني ب ب  اQول األعضاء وأشار العديد من. لتح
ثل األغراض  .إىل بعض هذه األغراض فقط ية"موأشار بعض اQول األعضاء إىل أغراض أخرى  ية أو ا مياألاكد أو " لتعلمي

تاكر آخر جديد" تاكر احملمي برباءة أو ا J بسني ب ية، "ويف دو� عضو أخرى،  ".حت ناء أي أغراض جتر J بشمل يث ت سـي
ترصحي بارات املطلوبة  J للخاصة ثل خت نع  نوع عن طريق طريقة  تج  تاكر أو  J ثل موضوع تج  سويق  مت  ص مص ن ب مي ن مت م ب

تاكر J يارين ال  ".بموضوع ية هتدف وأخريا، .يطبقانملعوأشارت دو� عضو واحدة أن ا تغط إحدى اQول األعضاء إىل 
تجارية" تجارب غري ا لأغراض ا يود"من خالل " ل نطاق جدا دون أي  قتعريف واسع ا  ."ل

ب .31 تاكر لنسـو تعانة ال تاكر احملمي لرباءة أو ال J تعني إجراؤه عىل تجريب  تعلق مبا إذا اكن ا سؤال ا بة  سـ ب ي ل مل لل
يارين، إجراء ،احملمي لرباءة بق بعض اQول األعضاء L ا ملع  بحث عىل"يط تاكر احملمي لرباءة و" لا Jتعانة به يف "ب Jسـ

بحث ثال، ذكرت إحدى اQ ".لا يل ا ملعىل  تاكر ال "ول األعضاء أن بس J تغالل ثاري ملا� الرباءة يف ا J باحلق سـ ئت سـ
تعلق تجارب اليت  تطوير وا بحث وا تبق عىل األفعال اليت تمت ألغراض ا ل ل ل تاكر احملمي برباءة1ينط J ول  ".ب مبوضوعQوا

يا بق ا ملعاألعضاء األخرى، اليت مياثل عددها تقربا نفس عدد اQول األعضاء اليت  تط بحث ي بق اإلعفاء ألغراض ا لرين،  تط
شأن إجراء  بحث عىل"بفقط  تاكر احملمي برباءة" لا Jنص عىل أن  .ب ثال، ذكرت دو� عضو واحدة أن قانوهنا  يل ا يعىل  مل بس

تني من املواقف" ندرج حتت  تاكرا  تضمن ا تج اüي  تجارب عىل ا ئإجراء ا ي ب ي ن فل تج " 1" :مل تجارب عىل هذا ا نند إجراء ا ل ملع
تاكر اüي  J بتضمن تج اüي " 2"؛ [...]ي ندرج حتت تعريف ا سه، مبا أنه  تاكر  J بارشة عىل تجارب  نند إجراء ا ي نف ب ل ملع م

تاكر احملمي لرباءة  J ية من خصائص بتضمن لك خا ص يار األول،  [...].ي تايل، فإن ا ملعو تجارب "ل بحث أو ا لجيب إجراء ا ل
تحد تاكر احملمي برباءة، يصلح  J لعىل يار  ".يد نطاق اإلعفاءب تخدم أي من اQول األعضاء  معومل  تعانة"يسـ بحث ال سـا " ل

يد يار و تاكر  حال مكع ثال،  .ب يل ا يارين حاسام يف العديد من اQول األعضاء، ألن القانون، عىل  ملوال يعد أي من هذين ا س بملع
ند حتديد نط" يارين املذكورين  بار ا J تضمن أي رشط يأخذ يف عال  ملع ت   ".اق اإلعفاءعي

تحديد نطاق اإلعفاء، فإن معظم اQول  .32 تجارب أو األحباث  تجاري  تجاري أو غري ا بة لعالقة الغرض ا بو لل ل ل لنسـ
تجارب أو  .األعضاء مل يوفر إجابة تجاري  ها ذكر أن الغرض ا للف\ بني اQول األعضاء اليت قدمت معلومات حول هذا،  ل معظم

يس عامال مربطا ملو تاألحباث  تجارية .ضوعل تعلق ألغراض غري ا لوبعض اQول األعضاء يغطي فقط األشطة اليت  ت وذكرت  .ن
تجارية لإحدى اQول األعضاء أهنا تغطي فقط األشطة ذات األغراض ا وأشارت إحدى اQول األعضاء إىل أن أحاكم احملامك  .ن

تجارب ذات األغ"فهيا تغطي  يع ا يس  لجتارب ذات أغراض جتارية، ولكن  مج تجاريةل ومن مث، فإن اإلعفاء خال من  ".لراض ا
تجارب اليت  بريا"لا ومع ذ�، فإن دو� واحدة من هذه اQول األعضاء، اليت غطت األغراض غري  ".كتدر رحبا فور± 

تجارية فقط، قد مسحت  يص"لا تاكر احملمي برباءة ألغراض الرت J ألحباث عىلخ   ".ب

يزي وف\ بني هذه اQول األعضاء اليت  .33 تجارية فقط، مل يقدم معظم اQول األعضاء تعريفات  متتغطي األشطة غري ا ل لن
تجارية تجارية وغري ا لاألغراض ا ية، ولكهنا  .ل ية املفا نا يزي أو تعريفات من ا ميفذكرت إحدى اQول األعضاء أنه ال يوجد  ل همت ح

تصادي"فرست  J يط قسب ا حمل تصاديعندما ال يوجد ع"ومن مث،  ".تصور الرحب"و" ح شاط حتت " قائد ا نندرج ا لي
تجاري" يط غري ا لا ثال، إىل أن ذ�  ".حمل يل ا شري، عىل  ملوأشار بعض اQول األعضاء إىل أن أحاكم احملامك فهيا  س يتحدد "بت

سب ظروف لك حا� عىل حدة سمح بإجراء "وأشارت دو� عضو أخرى إىل أنه  ".حعىل األرحج عىل  ُوفقا ألحاكم احملامك،  ي
يصاألحباث تاكر محمي برباءة ألغراض الرت خ عىل ا يد من اإلعفاء  .ب تجارية أيضا أن  سات ا تسـتففضال عن ذ�، جيوز للمؤ ل س

بحث هوم عىل أنه  ."لألغراض ا تخدام % أدىن مضمون جتاري أو "ملفويف دو� عضو أخرى، تعرف أحاكم احملامك هذا ا سـأي ا

                                                
بري  1 بî، يغطي ا تعيف هذا ا تاكر "لل بتعلق ال بني، إجراء األحباث ع]" احملمي برباءة[ي تعانة بهناملوجود يف قانونه اجلا تاكر احملمي برباءة وال J سـىل مع . ب

نفس الطريقة أو ال رس  بîان األخرى  ية  بري املوجود يف القوانني الو يان إذا اكن ا J Kئ تضح من الردود عىل أ بذ�، ال  يف ل ن تع ت سـ طي ل  .بسـ
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تعدي املزعو رشعي  تجاري ا شاط ا للمي1ىش مع ا ل لن تجاربل تخدام يف ا J ندرج حتت جحة لم ال  سـ وأشارت إحدى اQول  ."ي
هام يف "األعضاء إىل أن اإلعفاء  تجارب، اليت هتدف إىل اإل يقه سوى عىل أفعال ا ميه عىل حنو صارم وال ميكن  سيمت  ل تطب تقي

تقدم املعريف ويس لفائدة األفع تاكر أو تطويره لفائدة ا ية لال تحقق من املصلحة ا لا ل ب ن تجارةلتقل  ."لال املوEة حنو ا

بحث يف دمع األحباث والعلوم .34 ياسات العامة لإلعفاء ألغراض ا باب ا ثل أ ليف معظم اQول األعضاء،  سـ سـ لمت فقد  .ت
ثال،  يل ا ملأويل Jه1م، عىل  بس تصادي"ُ J تطوير بحث العلمي وا قQمع ا ل تطوير"و" ل بحث وا لدمع ا بحث "و" ل لحرية ا

تاكر"و" العلمي J بيع رشيةتشج بحث العلمي لفائدة ا تعلمي وا لب وتطوير ا ل تحداث"وذكرت إحدى اQول األعضاء  ".ل  سـا
تاكر احملمي برباءة J تجارب عىل موضوع سامح بإجراء ا ية برباءات وا تاكرات ا J باألحباث من ل ل حملم وسلط بعض اQول  ".ب

يد  توازن املطلوب من خالل  ياألعضاء الضوء عىل ا نوحة"تقل ية أو ملماحلقوق ا تطوير أحباث  سامح  علم مبوجب براءة  ب لل
يهنام سلمي  توازن ا ية، ومن مث إقامة ا بنولو ج لتك توازن، و ".ل تاكر، وكجزء من ا J شف نح  هوم أن الرباءة  لمن ا ب لك ُتم يسمح "ملف

تخدام  Jتجرييبسـ شفلا يدوا من هذا ا تاكر وأن  J تحروا هذا لك ألفراد آخرين أن  ب  أخرى وأوحضت دو� عضو ".يسـتفي
تعلقأنه  توازن فإن هب يف\  سابقة"لذا ا ية ا نا ية ا نجز دامئا عىل أساس حا� ا ية  نولو ية وا تاكرات ا Jل ع لص ن ت لعلم تقب لل ُ ج ومن " تك
نا "مث  يكون  تجارب  بحث وا تخدام الرباءات املربطة ملوضوع ألغراض ا ممكإذا اكن ا سـ ل ل ت بقة من فقط سـ سـناء عىل موافقة  مب

يخالف أحصاب حقوق الرباءات نولو4 و تقدم العلمي وا هم يف ا تطوير، ولن  بحث وا ية ا سـ، فإن ذ� قد يعوق  ل ل ل تكمعل لس ي
رشيعي من قوانني الرباءات هم يف  ."لتالغرض ا بحث  يسفضال عن ذ�، ورد أن إعفاء ا  ".نرش املعلومات"ل

ثال للامدة "وأشارت دول أعضاء أخرى إىل  .35 Jشرتكة، )ب(27مت يق بني "و" 1989مل من اتفاق الرباءات ا لتنسـا
ثال لقانوهنا " ياتفاق تربس"أو أشارت إىل " قانون الرباءات الوطين وقوانني اQول األعضاء يف Jحتاد األورويب J متأو

توري Qتحقق من حصة  .سـا بحث هيدف إىل ا بعض اآلخر إىل أن اإلعفاء ألغراض ا لوأشار ا ل تاكر "ل J ية من باملصلحة ا لتقن
ياس نطا نع،قهقومن مث  تج أو طريقة ا يق فائدة جتارية من ا سعي وراء  نه وعدم ا لص أو  ن ل ملس حتقتح ي وذكرت دو� عضو  ".ل

نولو4"أن  أخرى تطور ا نع حامية الرباءات من إعاقة األحباث وا تكاملادة هتدف إىل  لم ها األويل" ل يخالف هد فألن ذ�   .سـ
نوع "وأشارت دو� عضو أخرى إىل أنه  تج ا ملصطاملا أن ا سوق، فلن يعاين ملن تاكر مل يطرح يف ا J تغالل لناء عىل ا ب سـ ُب

بارشة سارة  مما� الرباءة من  بحث وأشارت إىل أهداف  ".خ هوم أمشل لإلعفاء ألغراض ا لوأشارت دو� عضو أخرى إىل  مف
ياسات من متكني  ناسب ألنه من املمكن أن يوفر للمرىض أدوية"لسـا سوق يف الوقت ا نوعي  ملطرح اQواء ا ل سعر ل يدة  ب  ج

متويل األدوية واليت يغطهيا الرب¡مج الصحي لîو� تعلقة  يف ا تاك بمعقول، وخيفض من ا مل ل بدأ وأوحضت ".ل م دو� عضو أخرى 
توازن بني  تاكرية"لا J ناعات ية ومصاحل ا نو ناعات األدوية ا بمصاحل  لص ع ل وأبرزت إحدى اQول األعضاء أن أهداف  ".ص

نح مزية األحبا ياسات من  ما يةلسـ ية وا بق عىل األحباث األسا لتطبيقث  سـ ثال  .تنط J ول األعضاء أنQمتوذكرت إحدى ا
رشيع هذا ا ية  تار باب ا لتالتفاق تربس يعد من األ ل خيي ل وأبرزت دو� عضو أخرى أن أغراض قانون الرباءات اخلاص هبا يه  .سـ

تجارة وحامية " تSر وتعزيز ا J يد الوطين وجذب لدمع اإلبداع عىل ا تصاد الوطين يف سلصع J سـهتلكني ودمج قمصاحل ا مل
ية عىل املعرفة تصادية اQوية ا J ئة نا ق بي ل ملب  ."ل

يا .36 بق اك بة ملعظم اQول األعضاء، يعد اإلطار القانوين ا ف ملط ناء مل و .لنسـ J ول األعضاء أن هذاQسـتثأبرز بعض ا
شلكة قط بب  ميكن جزءا من أي نقاش جاري أو مل  بري أجري مؤخرا يف وأشارت إحدى اQ .يس ُول األعضاء إىل إصالح  ك

ية يف هذا الصدد وذكرت إحدى  .فقانون الرباءات اخلاص هبا، مما جيعل من غري املرحج عىل اإلطالق إجراء أي تعديالت إضا
شاورة  تجارب اكن موضوع  تخدام يف ا J ناء ماQول األعضاء أن ا ل سـ ثت الغرض من هذه "وذكرت أن  .جرت مؤخراسـ

شاور شغال أحصاب ملا يح مدى ا ناء ألغراض األحباث اخلاصة لرباءات وتو J شأن تأثري يل  ثور عىل د نة اكن ا ض ت ب ل ثلع سـ
ته بحث أو إعادة  ناء ألغراض ا J يح يث انهتت عدة تقارير إىل رضورة تو يلكاملصاحل هبذا األمر  ل ت هض ثسـ وذكرت أن  ."ح

تحديد قدغياب تجاربؤدي إىل عدم  يل أحاكم احملامك عىل وجه ا تخدام يف ا J ناء شأن نطاق ا ليقني  سـ ت ثب ومع ذ�، مل  .سـ
شاور  يل قاطع يف الردود الواردة من خالل ا تتوفر أي د ل تخدام يشلي J ناء سـري إىل أن ا ثت تجرييب احلايل سـ يعوق األحباث، لا

رشيع"و يل الواحض مل يصب يف صاحل إجراء تعديالت عىل ا Qلتياب ا ل تشاور، مثة جماالن ال لومع ذ�، بعد انهتاء ا ".غ
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تخدام  J ناء بارشة  سـتعلقان  ت ثي تجرييبسـم تخدام مادة لا رسيرية وا تجارب ا تعدي عىل الرباءة خالل ا سـ، وهام خطر ا ل لل
ية برباءة بواسطة  ية  محمبا ت بةمسـتوQين تحري واملرا يخضعان ملزيد من ا باªت،  ق ا ل سـ   .لن

بحيث، فقد .37 تجرييب أو ا ناء ا تعلق ال لوف\  ل ت ثي ن عكفت دوتان عضوان عىل إصالح قواسـ  وأشارت إحدى اQول. يهنامل
يا نظرا لوجود  ترب اك ية برباءات مل  تجرييب لالخرتاعات ا تخدام ا تعلق ال فاألعضاء إىل أن اإلطار القانوين احلايل ا يع حملم ل سـ مل

تجاوزه تجرييب وما  تخدام ا J يه وصف بق  ترب ف\  يشكك  ل سـ عل نط مع نظر الربملان ح. يت رشوع قانون جديد يو يا يف  ما ل
نا  تجرييب، وهو  تخدام ا ناء رصحي لال يتوي عىل ا يث ل سـ ت تعحي ية معل اخرتاع وحتديد نطاق اخرتاع والوقوف عىل "سـ ٍحتديد  كيف
سني عىل Jخرتاع  سعي يف إدخال  بات وا ية املطا حتصال ل ل تخدامات جديدة لالخرتاع (ح سـحتديد خصائص جديدة أو ا

تعديالت مصمم). مثال تعدي، لوا ية برباءات معفاة من ا تعلقة خرتاعات  ية ا تجر ية وا يث توحض أن األشطة ا لة  محم مل ي ل ث ن بحب لبح
تجارية من ذ� لي( ال تعفى األشطة ا ن رشوع عىل أن . ب نص ا ملو تضمن عىل "ي تعلقة مبوضوع Jخرتاع  ية ا تجر تاألغراض ا مل ي بل

ثال ال احلرص ما ييل مليل ا تعلق الخرتاع؛ ) ب(اع؛ حتديد خصائص Jخرت) أ: (بس بة  تحتديد نطاق مطا حتسني ) ج(ل
تعلق الخرتاع؛ ) د(Jخرتاع أو تعديW؛  بة  ية الرباءة أو مطا تحتديد صال ل تبني إن اكن من شأن Jخرتاع أن ) ه(ح

يام بفعل ما تعدي من خالل ا ٍتعرض، أو إن اكن قد تعرض،  لق لل توي رشيعات ال." ي تويف دو� عضو أخرى ال  ية حت لرباءة احلا
تجرييب تخدام ا ناء لال رشوع قانون جديد مطروح عىل الربملان ا تجرييب، يضم  تخدام ا ناء قانوين لال لهبا عىل ا سـ ت ل سـ ثت سـث . مسـ

توسط"وتعزتم إحدى اQول األعضاء   ".ملمراجعة القانون احلايل يف األجل ا

يذ العميل .38 تعلق  لتنفمل تواجه معظم اQول األعضاء أي حتد±ت ف\  ناءي J هذا ث  تحد±ت، ذكرت . سـتل لويف إشارة إىل ا
ساري  يولو4 يف جمال "لإحدى اQول األعضاء أن تعديال عىل القانون ا تطابق ا بارات ا ناء حمددا ال تحدث ا با ل ت ت لسـ خسـ ث

ية نو ية تعزيز األدوية ا عاألدوية  ل نص عىل أن " بغ ييث  بق عىل"ح بة حبمك الرباءات ال  نطاحلقوق ا تسـ ت اQراسا: ملكت
تاEا واحلصول عىل ترصحي بة إىل األفعال الالزمة إل سويق دواء ما، وكذ�  توصل إىل  ية ا بارات الالزمة  Jنو سـ ت ل بغ لنت ٍ  ".خ

ي(  شكك"بويف دو� عضو أخرى،  توار ا ية يف ا سوابق القضا بب نقص ا هم من اح1ل  تأعرب املعلقون عن خماو ع ئ لل ست   يفف
يريا بوا بإجراء  تغهذا ا/ال وطا يةل يعت رش ناء"ت يذ العميل لال شالك يف ا ث، فمل توجد أي  تنف سـم  .لت

سم الرابع سم الرابعا سم الرابعا سم الرابعا     حتضري األدويةحتضري األدويةحتضري األدويةحتضري األدوية: : : : لقلقلقلقا

تعراض الردود  72 مجموع الردود :سـا
ناء قانوين   34 سـتثا
ناء أو ال جواب   37 سـتثال ا
شابه  ناء غري واحض أو  ما ثت  1 سـ

نا34 ردا، أشار 72من بني  .39 نص عىل ا ساري  تث إىل أن القانون ا ي تحضري األدوية من سـل تعلق  يدات  بءات أو  ت تقي
نوع يف رشيعاهتا القانوية أو مل 37وأشار . نخالل وسائل قانوية ناء من هذا ا تضمن ا ساري ال  ن ردا إىل أن القانون ا ل ت ي تل ث سـ

نوع، فقد أشارت. تقدم إجابة ناء من هذا ا نص عىل ا ساري ال  ي( ردت إحدى اQول األعضاء بأن قانوهنا ا لو ت ي ثل  إىل سـب
تعلق لصحة العامة باب  تخدام احلكويم أل Jت سـ  . سـ

تحضري األدوية .40 تعلقة  يدات القانوية ا ناءات وا J هذه ها اQول األعضاء  بل اليت  بتلف ا مل ن ي ت ت سـ تقخت لت ث ل سـبع بعد . ل تستو
ثرية حتضري دواء  تىض الرب" ارجتاال"كدول أعضاء  نوحة  ية من نطاق احلقوق ا ية وفق وصفة  يد مبقيف  ملم ب ل توشري دول . اءةطص

نص قانون . ملثل هذه األدوية" مرة فقط"أو " مبارش"أو " عريض"أو " مفرد"أو " فردي"أعضاء أخرى إىل حتضري  يو
يات  يد لإحدى اQول األعضاء عىل أن حتضري األدوية يف ا يات مجمعة"لص تاجا  تضمن إ بمكمبا ال  ن لغرض "واüي جيرى " ي

ية، ي" أوحد، نارص وصفة  بهو إعداد  تىض الرباءةطع نوحة  مبقظل خارج نطاق احلقوق ا بعد معظم . ملم تستوعالوة عىل ذ�، 
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نحو" اإلجراءات"أو " العالج"أو " األفعال"اQول األعضاء أيضا  تعلقة Qواء احملرض عىل هذا ا لا ويف إحدى اQول . مل
بق حقوق ما� الرباءة أيضا عىل  سوق"تنطاألعضاء، ال  بار و". لطرح هذا اQواء يف ا عتيف دو� عضو أخرى، ال جيوز ا

يعه"حتضري دواء  بتخزنه بعد ذ� مث  ي ثارية لصاحب " ل J بار ذ� تعد± عىل احلقوق بع ا تخداما مفردا، مما  ئا تت ت ت سـسـ ع يسـ
شموال يف . الرباءة نحو يكون  تخدام Jخرتاع احملمي برباءة عىل هذا ا نص قانون بî آخر عىل أن ا نوال،  موعىل نفس ا ل سـ ي مل

J ناعي"سـتثناء، رشيطة شطة أعدت ألسلوب ا نارص  تخدامه  لصعدم ا ن ع  ". سـ

ناء .41 ية Jتفاع ال نوعة عىل سؤال أ ثقدمت اQول األعضاء إجات  تحق ن سـت شمل . م يففي إحدى اQول األعضاء، 
ناء  Jية"سـتث تجات اQوا نوع من ا ئأي خشص حيق % حتضري هذا ا ن شمل يف بî آخر األفرا"ملل ي(  ي،  يف " اýولني"د ب

ية يد لا بîان، حيق . لص يني"أو " للصياد�"لويف بعض ا يا ئا ي( " لكمي ناء،  ية Jتفاع ال يد باüين حيرضون اQواء يف ا تث ن ل سـلص
باء"يقترص اüكر يف بîان أخرى عىل  ناء". طاأل ياد� حق Jتفاع ال باء وا تثوتعطي بîان أخرى األ ن لص وذكرت إحدى . سـط

تني املذكورتني أعاله، اQول األعض تني ا نياء، إضافة إىل ا ملهلف هم اQواء"ئ نت قوانني ". جلاألشخاص اüين حيرض من أ تضمو
رشيني باء ا نان إضافة إىل األ باء األ لبدوتني عضوين رصاحة أ ط سـ ط ية . ل ثرية عىل أ نص القانون يف دول أعضاء  حقومل  ك ي

بJتفاع شلك رصحي  . ن

ث  .42 نص القانون يف بîان  كال  ناءي J تىض يدات عىل مك األدوية اليت جيوز حتضريه  ثرية عىل أي  تمبق سـي ومع ذ� فقد  .تق
شمل اشددت بعض ا ناء  J ان عىل أنîلب ي ت ثل يات" Jرجتايل"أو " الفردي"أو " مرة واحدة "تحضريسـ يد ليف  وذكرت . ص

تابة نفس "دو� عضو واحدة أن  يد بعدد الوصفات اليت جيوز %  يب غري  كا مق ثريينلطب  ".كاQواء فهيا ملرىض 

ناء .43 ياسة العامة لال تعلق بأهداف ا سؤال ا ثرية عىل ا تثمل ترد دول أعضاء  سـ مل ل سـك ومع ذ�، فقد أبرزت ت� اليت . ل
ت� احلقوق وحامية املصاحل العامة تفعني  توازن بني مصلحة أحصاب احلقوق وا ية ا بأجابت أ ن ل تربت إحدى اQول . ملمه عوا

ناء األعضاء عىل وجه اخل J يا ورشها، مما يصب "سـتثصوص أن نولو نولو4 ويف نقل ا تاكر ا J يع نهم يف  ل ل جي تك تك بس تشج
يملتيف املصلحة ا نولو تجي املعرفة ا جباد�  لتك تصاديةملن Jج1عي وJ رس الرفاه تفعني هبا ومبا  ق وا يي ورصحت دول ". نمل

ياد� يف إعداد  بغي إطالق احلرية  ثرية أنه  مأعضاء  للص ي يب دون نك نحو اüي يصفه  ية فردية عىل ا طبتحرضات  ل ب طسـ
تعدي عىل براءة تعرض خلطر ا لا ثال عىل . ل ية"مومن شأن ذ� أن يعني  بسري ممارسة األشطة ا ن لطي تلبية للرسا� "، "ت

ية لîواء رش وضامن احلصول عىل األدوية"، "عJج1  أن وعالوة عىل ذ�، ذكرت إحدى اQول األعضاء". لبحامية حصة ا
يوان جلراحة أو العالج سان أو  سم إ هد  يب  يع حظر حامية الرباءة ألسا هدف من احلمك هو تو حا تع نل ج ل تربت دو� . سـ عوا

ياسة هو  هدف من ا لسـعضو أخرى أن ا ية اجلودة"ل يف عا تاك نخفضة ا لتزويد املرىض بأدوية  ل ل خفض إنفاق نظام "و" م
بق إال وشددت بعض اQول األعضاء عىل أن". اQو� الصحي يات احلد األدىن وال  تعلق  ناء  J يط بمك ي ثت يف احلاالت "سـ

تيض الرضورة تقدمي إسعاف طيب عاجل ندما  تقالقصوى  يعي لرباءة"حبيث " ع تفاع ا بال خيل ال نوال، ". لطن ملوعىل نفس ا
يق حق الرباءة عىل إجراء حتضري دواء أمرا غري مالمئ، فقد رص تربت دوتان عضوان  بي( ا ل تطع بار ب عتتا  حمرض اQواء "ح

يص براءة وبذاته شلك عام نح تر خ صانع أدوية  نانم يب أ يب أو  سـعه قانويا  بن طب ياسات  ".ط للسـومن األهداف األخرى 
ية وقوانني بîان أخرى يق Jساق بني القوانني الو نما ذكرته دوتان عضوان من  ت طل  . حتق

سؤال .44 يق األهداف لأتت ردود لك اQول األعضاء اليت أجابت عن ا با  نا ناء  تحق إن اكن اإلطار القانوين لال م لث سـ سـت
شودة إلجياب يات . ملنا يد يث إن حتضري األدوية يف  بق،  ناء غري  J لويف هذا الصدد، ذكرت دوتان عضوان أن ص مط ت حل ث سـ

تعلق . مل يعد أمرا شائعا يف بîهيام بîان تقربا بعدم مواEة أي حتد±ت ف\  لتنوأفادت لك ا ي ي ناءل ثيذ العميل لال  . سـتف
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سم اخلامس سم اخلامسا سم اخلامسا سم اخلامسا سابق    ::::لقلقلقلقا تخدام ا Jسابق تخدام ا Jسابق تخدام ا Jسابق تخدام ا Jل لسـ لسـ لسـ     سـ

تعراض الردود     72    مجموع الردود    :سـا
ناء قانوين         61    سـتثا
ناء أو ال جواب         10    سـتثال ا
شابه     ناء غري واحض أو  ما ثت     1    سـ

ت61 ردا، أشار 72من بني  .45 مترار ا تعلق  يدات  ناءات أو  نص عىل ا ساري  سـ إىل أن القانون ا ت ي ت ي سـل تق ث خدام سـ
ية برباءة  محمتخدمني سابقني الخرتاعات  سابق(مسـ تخدام ا J ناء لا سـ ثت يهنا ال تضم ). سـ رشة ردود إىل أن قوا نوأشارت  ع

هذا أو مل تقدم أي إجابة ناء  كا يان واحضا. سـتث J ول األعضاء، مل يكن الوضع املطروح يفQسـتبويف إحدى ا . 

تخدام طرف 6لث ال .46 ثرية مبواصK ا سـسمح بîان  ك تجارية ت تخدم Jخرتاع ألغراضه ا لخرتاع محمي برباءة إن اكن قد ا سـ
بل ªرخي اإليداع  ية  قسن  ن تعدادات فعا� أو جادة �ü الغرض) أو ªرخي األولوية(حب تلف . سـأو قد أجرى ا ختومع ذ�، 

تعلقة ال يدات القانوية ا ناءات وا J هذه بعة يف اQول األعضاء  يب ا سـاألسا مل ن ي ت ت لتقل ث سـل سابقمل  . لتخدام ا

تحا� إنفاذ براءة يف "مقيدا"األصل يف األثر القانوين محلاية الرباءات يف معظم اQول األعضاء أن يكون  .47 سـ، مبعىن ا
نص عىل  ثال  سابق، ويكون ذ�  تخدام ا J لحا� ل بل ªرخي اإليداع " ٍانعدام أثر براءة ما عىل من"مسـ تخدم Jخرتاع  قا سـ

. يف أرايض ت� اQو� العضو" غري خاضعة للمقابK"هؤالء أو عىل أهنا " إنفاذها عىل"و عىل عدم جواز أ) أو ªرخي األولوية(
ثال عىل  نص  يث  ئة حق،  سابق عىل  تخدام ا J ناء مويف بعض اQول األعضاء األخرى، يصاغ ا يث حب ي ل سـ هت احلق، بصفة "سـ

يل Jخرتاع رمغ وجود براءة شغية، يف  شار إلهيا احلق يف إجراء"أو " تخشص سابق [...]" مل األفعال ا تخدم ا لأو عىل أن ا ملسـ
سابق . الخرتاع احملمي لرباءة" نحيق % Jتفاع" تخدم ا لووحضت إحدى هذه اQول األعضاء رصاحة أن ا ال حيق % "ملسـ

سابقني ل". بذ� إال شلك خشيص تخدمني ا تخدام ا مترار ا ترب ا لويف دوتني عضوين أخريني، ال  سـ سـ يع ملل الخرتاع احملمي سـ
سابقني  تخدمني ا يهنام عىل أن هؤالء ا نص قوا يث  يق،  ناء حلقوق الرباءة ملعىن ا للرباءة ا سـ ت لض ملت نسـ ح يرخص هلم حق "ث

ثاري تئالرباءة شلك غري ا  . دون مقابل يقدم إىل ما� الرباءة" سـب

سابق، مفن الاكيف يف .48 تخدام ا J ناء شمو� يف ا لأما عن نطاق األشطة ا سـ ت مل ثن شخص سـ ل معظم اQول األعضاء أن ا
تخدم " تخدامJخرتاعيسـاكن  J هذا تعدادات فعا� وجادة  سـ أو اكن جيري ا تخدام ". لسـ تحضريية ال سـوتدخل األعامل ا ل

يل  سابق، عىل  تخدام ا J ناء يهنا عىل ا نص قوا ية اQول األعضاء اليت  سابق يف غا تخدام ا J باخرتاع ما يف ث سن ل سـ ت ت ب ل سـسـ ل ٍ
ثال، ع تحضريية الرضورية"ن طريق تضمني ملا تعدادات فعا� وجادة"أو " لاألعامل ا توشرتط بعض اQول األعضاء أن ". سـا

ية يف جمال الرباءة، أو أنه قد اختذ خطوات حامسة " تج أو األسلوب أو ا تفع  شخص اكن  لعملا ن ي ملل تعاقد± أو خالف (ن
ية يف جما) ذ� تج أو األسلوب أو ا لعمللالتفاع  ن يار الفاصل هو ." ل الرباءةملن بة إىل دو� عضو أخرى، فإن ا ملعو لنسـ

سابق يف ". حيازة Jخرتاع" تخدام ا J شطة سابق عىل أ تخدام ا J ناء يد ا ثري من اQول األعضاء،  لويف  سـ ن ل سـ ت ثك سـيق
ية جتاه ما� الرباءة إن اكن . أراضهيا سؤو سابق أي  تخدم ا تحمل ا لويف دو� عضو أخرى، ال  م ل سـ قد اشرتى املوضوع "ملي

به شأه أو ا بة أو أ سـاحملدد يف املطا ن سابق ". كتل تخدام ا J شرتط بوضوح كون لويف بعض اQول األعضاء،  سـ ألغراض "ي
ته"أو " جتارية ته أو رش كيف مؤ ها"أو " سسـ تخدام ". جليف أعام% أو من أ J ول األعضاء رصاحة عىلQسـونص إحدى ا ت

شم يب مبا  تجات وأسا سابق  يا ل ن تخدم أسلو مطابقا أو أجرى "ل ملل تجات مطابقة أو ا نع لفعل  سـأي خشص  ن مص
تخدام J يع أو تعدادات الرضورية  Jسـ ن  ".للتصسـ

سابق  .49 تخدام ا J شاط يهنا اختاذ  ية من  لتضع معظم اQول األعضاء رشوطا إضا سـ ن ب مبعزل عن اýرتع وأن يكون "ف
ية سن  تخدامه  نا حب تدابري الرضوريااخت"أو " سـ يةلذ ا سن  تخدام  J �ü نة حب ية يف".سـ سن ا ن ويعرف  حدى اQول  إلح
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توى اخرتاع مطالب به يف طلب براءة"األعضاء عىل أنه  كام يلزم إضافة إىل ذ� يف بعض اQول األعضاء ". حمعدم معرفة 
سابق  تخدام ا لJتفاع ال سـ نظر عن املؤلف"أو " مبعزل"ن بت من "وذكرت إحدى اQول األعضاء أن ". لبغض ا يثJنعزال 

سابق تخدم ا تقK إلبداع ا يعة ا لخالل ا سـ سـ ملب مل شخص اüي حصل عىل : لط يفات ا ناد تطوير احلل إىل تو لمبعىن عدم ا ص تس
نص قانون إحدى اQول األعضاء عىل أنه ". الرباءة ورسوماته سم إذا اكن "يو تىض هذا ا تقدم بدفع  لقال جيوز ألي خشص ا مبقل

يه ند إ لاملوضوع اüي  تس هم مبا� الرباءة عالقة قانويةي تقا من ما� الرباءة أو أشخاص تر ن اQفع  بطشـ ويف دو� عضو . م
سابق  ناء ا J تخدام بت ا لأخرى،  ت ثسـ سـث ثل Jتفاع سوء "ي سابق وأال  يعة العامة J �üتفاع ا نرشيطة تواصل ا مي ل ن لطب

تخدام جيل ت". سـا J ناء سـوحددت إحدى اQول األعضاء رصاحة أن ا ثت سابق سـ بق إذا اكنت املعرفة ¡جتة "لخدام ا ينطال 
ية ضد ما� الرباءة رشوعة أو غري أخال قعن أفعال غري  شخص املدعي"ووحضت أن " م بات يقع عىل ا لعبء اإل " ث

سابق تخدام ا لال نوال، يف إحدى اQول األعضاء . سـ بات اQفع بأد� "ملوعىل نفس ا سابق عبء إ تخدم ا ثتحمل ا ل سـ ملي
نع يث ". ةمقواحضة و بات  حمع ذ�، ففي دو� عضو أخرى خيفف عبء اإل شك "ث سابق يف حا� ا تخدم ا لترب فعل ا ل سـ مليع

بت عكس ذ� ية ما مل  سن ا يثقامئا عىل  ن  ".لح

شري بعض  .50 ي(  شري معظم اQول األعضاء إىل ªرخي اإليداع،  سابق،  تخدام ا J ناء بات ا تارخي إ تعلق  تف\  ت ل سـ ت ث ب بي ث سـ
بل "ويف إحدى اQول األعضاء، جيب أن يكون ªرخي . ولوية ªرخي األاQول األعضاء إىل سابق  تجاري ا تخدام ا Jق ل ل سـ

شف عن Jخرتاع مبا ال يقل عن عام يحا أن ". لكªرخي اإليداع أو ªرخي ا سويقه أو "ضوأضافت تو تأي موضوع خيضع 
ها عىل سالمة امل ميي للوقوف خال تعراض  تخدامه جتار± لفرتة ا لا تنظ سـ تخدم جتار±[...] وضوع أو كفاءته سـ سـترب  وتفرق ". ميع

تخدام  J ية، جيب أن يكون بات الرباءة اإل بة إىل  ية، و ية واإل بات الرباءة الو سـدو� عضو أخرى بني  مي طل سـ مي ن قلطل نقل لط
سابق   ".متقدما عىل ªرخي إدخال إخطار لرتمجة املصححة يف جسل الرباءات"لا

تارخي يف بعض اQول األعضاء،  .51 يع األعامل خارج نطاقه القامئ يف ا تو سابق  تخدم ا سمح حق ا لال  سـ ب ل سـ تعلقملي  فعىل .ملا
سابق  تخدم ا ثال، ال جيوز  ليل ا سـ مل للمس تاج القامئ أو اýطط يف يوم اإليداع أو األولوية"ب يع جحم اإل نتو ال يوسع "أو " سـ

نص عىل أن ". نطاقه يصا عاما حتت اQفع املقدم م"يويف إحدى اQول األعضاء،  ثل تر سم ال  تىض هذا ا خن خشص  ميمبق لق
يه رشوط  بق  تخدام جتاري  شأنه ا بت  تد إال إىل املوضوع املعني اüي  نظر، بل ال  بات الرباءة حمل ا عليع مطا نط سـ ب مي ل ل يمج ث

تخدام املوضوع املدعى به وإىل ا ية أو جحم ا نوعات يف  تد أيضا إىل ا سم، غري أن اQفع  سهذا ا سـ مك ت مي تحلق ينات املدخK عىل لل
بب تعد± عىل موضوع إضايف مطالب به حتديدا يف الرباءة ووحضت إحدى اQول األعضاء . يساملوضوع املدعى به مما ال 

يث نصت عىل أنه  تخدام،  J توقف عن بطل مبجرد ا سابق  تخدام ا J ناء ححتديدا أن ا سـث ل ي ل سـ ال جيوز ألي خشص "سـت
تخدام جتاري  سـتوقف عن ا يه(ي علبق  سمينط توقف ) لق رشوط هذا ا بل ªرخي ذ� ا تخذة  شطة  ناد إىل أ J لللموضوع ن قس م ت

توقف أو بعده تخذة يف ªرخي ذ� ا تعلق إلجراءات ا سم ف\  تىض هذا ا ليف إقامة دفع  مل ي لق  ."مبق

تخدام  .52 J ثرية أن نطاق ناء، ذكرت دول أعضاء  J نطاق هذا تعلق  سـف\  ك ت ب ثي س"سـ ." اريلغري معرف يف القانون ا
نص عىل تعريف رصحي  تخدام املذكورة أعاله فإن معظم اQول األعضاء اليت  J تعريف نطاق تولرمغ من املعايري القانوية  سـ ل ن

ثل  تجاري الخرتاع،  شري إىل Jتفاع ا تخدام  J منطاق ل ن ت سـ تخدامه ويعه لآلخرين"ل باحلق يف ا تخدام "أو " سـ سـإعداد أو ا
يل أو "أو " أو حتضري تحضريي لالخرتاعلتشغا يل ا لا تخدام عىل أنه ". لتشغ J ول األعضاء نطاقQسـوعرفت إحدى ا

تخدام اخرتاع محمي برباءة " تج  سـيع  ن من نفعة(تص تضمن العرض ) ملمنوذج ا سوق، مما  تج  تج وعرض  تخدام هذا ا يوا لل ن ن مسـ مل
ترياده  سـعرب اإلنرتنت، ويعه أو ا تج) وارد(ب تج ألغراض معرفةلوإدخا% خالف ذ� يف اQائرة ا . منارية إضافة إىل ختزين 

تخدام عىل أنه  J يه خالف ذ�"سـوتعرف دو� عضو أخرى ترصف  يعه أو ا تج أو تأجريه أو  فإعداد ا ل ب بة إىل "و" ملن لنسـ
ية تخدام األسلوب أو ا ية، ا لعملأسلوب أو  سـ نحو املوصوف سالفا " معل يام بفعل عىل ا لأو ا تخدام األسلوب "لق سـمع متخض ا

تج ية عن  نا تخدام ". ملعمل J يد ثل  تخدام،  J ول األعضاء هذاQيد معظم ا سـو ي تقسـ م عىل قدر Jخرتاع والغرض من "تق
نفذة أو احملرضة سابق أو األعامل "أو " ملت� األعامل ا تخدام ا J ها وجحم ناظر ألغرا لحرص± ألغراض وحلجم ا سـ ضمل
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بات األولو تحضريية حىت ªرخي اإليداع أو إ ثا تخدام ." يةل J ول األعضاء عىل أنQنفذ بوصفه "سـونصت إحدى ا يجيب أن 
تخدام"برشط " رسا جتار±" J يع ذ� سـعدم تو  ."سـ

سابق،  .53 تخدام ا نطاق اQفع ال تصل  لذكرت إحدى اQول األعضاء أنه ف\  سـ ب نظر "ي شلك الفعل حمل ا لجيب أن  ي
سن ترصف  شخص، وهو  تخدام ا حبتعد± عىل الرباءة  ي ل ية، للموضوع سـ تصال ] يف األرايض[ن  مجتار±، ويكون ذ� 

تخدام  J �ü يد ناجت هنايئ   cتاك تجاري ا تحويل ا تاكc أو غري ذ� من ا يع فعيل  تخدام جتاري داخيل أو  سـ ل مل ل ل ب مفسـ م
تجاري؛ و تجاري قد تقدم بعام واحد عىل األقل عىل [...] لا تخدام ا J ٍيكون ذ� ل ع الفعيل لالخرتاع ªرخي اإليدا[...] سـ

بق [...]املطالب به أو شف عن Jخرتاع املطالب به للعموم، أهيام أ سـ ªرخي ا هم مصطلح ." لك يفويف دو� عضو أخرى، 
تخدام" Jية ا"عىل أنه " سـ سن  نتخدام Jخرتاع  حب تطويره نفس Jخرتاع مبعزل عن توتأىت(سـ تخدم إما  ية ا سن   ٍ ب سـ ن ملح

تقاد ا يدعصاحب الرباءة أو  تخدامه دون  تاح ال نا  يا  قتخدم أن حال  سـم ي ن معسـ ية )." تقمل قلميوذكر أحد ماكتب الرباءات اإل
تخدام"أن املصطلح  تعاقدة"معرف مبوجب " سـا ية لîول ا ملالقوانني الو  ".طن

يدا .54 ثل هذه ا نص معظم اQول األعضاء عىل  تخدام، ال  J ية عىل نو ية أو ا يدات ا تعلق  يف\  ت سـ ع ل لمك ي تقي لتق ت أو مل
يان أن . أهنا مل تقدم أي إجابة ثال  يدات، ويكون ذ�  ثل هذه ا بونص بعض اQول األعضاء عىل  م بم ي اخنفاض اýرج "لتقت

نطاق األصيل تجة ملعدات القامئة واقعة مضن ا ية ا بار ا يع يؤدي إىل ا توقع يف حا� ا لالفعيل عن ا ن لمك ت ن ململ ع وجيب إبقاء ". لتص
تواصل مضن حدو يع ا ملا نطاق األصيللتصن سابق . لد هذا ا تخدام ا J ول األعضاءQترب إحدى ا لوعالوة عىل ذ�،  سـ تع

يا" فيدا جغرا يات مضن "و" مق تخدام األدوية مبعرفة الصانع يف جتارب رسيرية يف  مستشفأنه ميكن Jنهتاء إىل عدم وقوع ا سـ
ناء J تخدم ا". سـتثنطاق يد حق ا يل من اQول األعضاء،  سـويف عدد  ملقل هوم يق مبفسابق  تخدام اجليل"ل J سـسوء ." 

تخدم  .55 ثال عىل أن ا نص  ية العظمى من اQول األعضاء أي مقابل، وذ�  شرتط الغا سـال  ل ب ملت حيتفظ حلق يف "مل
تعويض تخدام غري املقابل  J بتابعة سـ ناء من "أو أن " م Jتعديسـتث ومع ذ� فقد وحضت بعض اQول األعضاء ".  مطلقلا

بدأ انعدا بق إال مأن  نطاق القامئ"ينطم املقابل ال  يع نطاق"أو " لمضن ا سابق" سـدون تو تخدام ا Jل ويف إحدى اQول . سـ
تخدم Jخرتاع املطالب به  ية إذا ا بات اإل تعلق  ناء  سـاألعضاء، يوجد ا مي لطل ي قلت ث بعد ªرخي اإليداع أو األولوية، لكن "سـ

نح الرباءة مبل  يث "ق تعويض معقولجيوز ملا� الرباءة املط"ح،  بة  با  ".ل

تب براءات  .56 ها، جيزي حنو من ثليث اQول األعضاء و سابق أو تر تخدم ا نازل عن حقوق ا تعلق  مكف\  خيص ل سـ ت ملي ل
يصه نازل عن هذا احلق أو تر ميي واحد ا خإ لت يصه. قل نازل عن هذا احلق دون تر خوجتزي بعض هذه اQول األعضاء ا ويف . لت

يصهيق اQول األعضاء، ال جيوز ا خنازل عن هذا احلق وال تر سمح . لت ية العظمى من ت� اQول األعضاء اليت  تويف الغا لب
نقل مع  ثال عىل ا نص  رشكة، وذ�  شرتط وجوب نقل احلق مع ا يصه،  سابق وتر تخدم ا نازل عن حق ا ل ل ي ل سـ مت لخ مل ل

رشكة" تعلق اQفع هبا"أو " لذ� اجلزء من ا رشكة اليت  سة أو ا ياكمل املؤ تاج"أو " لس رشكة"أو " نوحدة اإل سة أو ا لاملؤ " س
يفه فهيا"أو  شئ فهيا أو اليت انعقد العزم عىل تو رشكة اليت أ ظا ن ية رشكة أو جزء مهنا"أو " ل نازل عن أو نقل  ملكا أو " لت
تخدام فهيا" J تجارية اليت جرى شأة ا سـا ل شطهتا"أو " ملن سة أو أ شطهتا أو مع ذ� اجلزء من املؤ سة أو أ ناملؤ س ن و أ" س
تاج" نع اإل يل و نية ا مص شغ تخدام أو اكن خمططا % "أو " لتمعل J تاج أو سة اليت اكن جيري فهيا ذ� اإل رشكة أو املؤ سـا ن س ل

نقل القرتان مع ". فهيا تعني إجراء ا لويف إحدى اQول األعضاء،  تخدم أسلوب "ي تجات مطابقة أو  نع  سة اليت  سـاملؤ ن تص تس م
نب مع با إىل  جيع مطابق، أو  ن جن با إىل تص يع مطابق، أو  تخدام أسلوب  تجات مطابقة أو  يع  ن اجلزء املقرتن  ن سـ ن جن تصم بتص

تخدام J تاج أو سة أو اجلزء مهنا املفرتض اقرتانه بذ� اإل سـنب مع املؤ ن س يود ". ج قويف إحدى اQول األعضاء، يضاف إىل 
نقل  نقل اشرتاط إجراء ا لا تخدم أو مبعرفة من خيلفه بط"ل ياة ا ملسـخالل  ته ح نب مع مؤ با إىل  ية  سـريق اإلرث أو الو ن سص ج ج

ته ته أو رش ته، أو ذ� اجلزء من مؤ كأو رش سـ شرتط يف بعض اQول األعضاء األخرى إما ". سك موافقة "يوعالوة عىل ذ�، 
رشكة اليت يقوم علهيا"أو " ما� الرباءة نب مع ا با إىل  نقل  لا جج ن بل اخلالف"أو " ل ة سـمن خالل اإلرث أو خالف ذ� من 
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ند موته، ". العامة  Wنه أو حتوي نازل  سابق لفرد، واüي ميكن ا تخدم ا عويف إحدى اQول األعضاء، يفرق بني حق ا ع ت ل لسـ مل
يان باري ال جيوز حتويW إال حبل ذ� ا يان ا لكوحق  ت  .عك

57. ü تعدادات جادة تخدم Jخرتاع احملمي برباءة أو أجرى ا تعلق ألوضاع اليت اكن طرف 6لث  سـف\  سـ � يي
نص عىل  ها، أفادت بعض اQول األعضاء أهنا  تعادة الرباءة أو  بل ا ها، ولكن  تخدام بعد إبطال الرباءة أو ر Jت م سـ نحسـ ق فض

نوع ناء من هذا ا لا ثت هذا. سـ ناء  نص عىل ا ثريا من اQول األعضاء ال  كومع ذ� فإن  تث ت يل من اQول . سـك قلويف عدد  ٍ
ت سكت القانون عن ذ� أو ال  ياألعضاء،  شأنهي تطلب احلق يف . بضح  تخدام الالحق"يويف إحدى اQول األعضاء،  Jسـ "

سة"أنه  سابق، ال جيوز نقW إىل خشص آخر القرتان مع املؤ تخدام ا J سخالف حق ل وعالوة عىل ذ�، جيب أن ". سـ
تخدام الالحق  J تعلققد جرى خالل الفرتة اليت اكن املوضوع "سـيكون جيب أال ميده "، و"العام واقعا فهيا يف امل� ملا

تخدم الالحق  ".ملسـا

سابقة .58 ية فوق ما ذكر لفعل يف الفقرات ا ية الردود معايري إضا ناء، مل تذكر غا تعلق رشوط Jتفاع ال لف\  ب ت ن في لث سـ  .ب
سابق  تخدام ا J ول األعضاء أنQلوذكرت إحدى ا رشط عدم إحلاق ت� األفعال رضرا غري مربر لعمل ا"سـ ملعخيضع  تاد ل

ثة ثا رشوعة لألطراف ا رشوعة ملا� الرباءة، مع مراعاة املصاحل ا بب يف رضر ال وجه % للمصاحل ا لللرباءة أو ا ل مل مل ست وعالوة . ل
بغي لألشطة  سب قول إحدى اQول األعضاء،  نعىل ذ�،  ي شطة "نح بî ومضن إطار أ تخدم عىل أرايض ا نأن  ل تسـ

Kتواص تصادية ا J تخدم ملا قسـ  ". مل

ت .59 يد احلقوق يف\  توازن أو اإلنصاف أو  ثرية ا ناء، ذكرت دول أعضاء  J نص عىل ياسة  يعلق بأهداف ا ل ك ت لل تقسـ ث سـ ل
يق  ثال  يهنا، كأن يراد  يق  تو حتقوا م ب ف توا"ل ثالثلا نح "حيث " لزن بني حقوق ما� الرباءة وحقوق الطرف ا مبغي أال يؤدي  ين

بل  قبراءة إىل حرمان طرف ما من مواصK ما اكن يعمل  بب "و" منح الرباءةٍ سبغي أال حيرم اýرتع من امحلاية لرباءة  بن ي
يل % إىل معرفهتا ثة رسا وال  سبأفعال تقوم هبا أطراف 6 ناء ." ل J ياة "سـتثواملقصود من نب الظمل القامئ يف ا حلاإلعانة عىل  جت

رشية ومادي مثر موارد  يا¡ت أو األفراد ممن ا نامج عن جعز ا ية، وا بالوا ست لك ل شاء Jخرتاع وجعزمه عن Jتفاع قع نة يف إ ن
بقا بات براءة  هم عن إيداع أي  تخ سـنجزاهتم الفكرية ال ليشء إال  طل ل ممب غري أنه من اجلدير ملالحظة أنه ال جيوز للطرف . لف

تاج أو  ثل أي إ نطاق األصيل، و تفاعه إال مضن ا تاجه أو ا سابق هذا مواصK إ تخدام ا J تع حبق ناüي  مي ل ن ن ل سـ تفاع خارج يمت نا
نطاق تعد± عىل الرباءة تربت إحدى اQول األعضاء أنه ." لذ� ا سابق "عكام ا تخدم ا باب اليت أدت  لأ± اكنت األ سـ ملسـ

تفاظ رسية Jخرتاع [...]  J بإىل نة أو ما إىل (ح ية جتارية  باعا السرتا يأي انعدام اه1مه حلصول عىل براءة أو ا يج معت ت
يس من اإلنص)ذ� سابقفل،  تخدم ا سك حبقوقه يف مواEة ا لاف متكني ما� الرباءة من ا سـ ملمت ويف نظرها، بدون حمك ." ل

تخدام سابق" يار حر"سـا ثل رضورة ال ا تقدم بطلب براءة  ت، فإن ا مي  .خل

ثال، لرجوع إىل  .60 يل ا بات احلقوق، عىل  ملشري بعض اQول األعضاء إىل إ س ث بة"بت ملكتسـبدأ احلقوق ا ويف إحدى ". م
Qبت ا تورية اليت  Qا اøبدأ جزءا من أحاك ثل ذ� ا تثول األعضاء،  سـ مل ية"مي تربت ". سـاحلقوق األسا عوعالوة عىل ذ�، ا

سـهتدف  ناء  J ول األعضاء أنQيبعض ا ثت سابق"سـ تخدم ا تصادي  J يازة لحامية وضع ا سـ للمحل تخدمني "و" ق ملسـيب ا جتن
با نة أي أ ية ا عذوي ا سـ حلن هال ثل ت إىل حدوقد شدد". لء ال مربر  تصادية،  J يد عىل اجلوانب م  ق تSرات "بع J سإجراء

ية نسن  تصادي"أو " حب J يازة قوضع ا بل "أو " حل تSر Jخرتاع وJتفاع به مما أجري  تصادي الالزم ال J تأمني قا س نق ل
با ألي موقف "إيداع الطلب رشوع"جتن، وذ�  تحققة شلك  يه القمي ا متفقد  ب مل تربت أنه ." ف ليس من اإلنصاف أن "عوا

نح  بل  نحه الرباءة دون أن تطرح يف األسواق  بل  نعت لفعل يف رشكة ما  تجات  نع  ممتكن ما� براءة من  ق م ق ٍم ص من ي
سابق ". الرباءة تخدم ا بغي متكني ا لوذكرت إحدى اQول األعضاء عالوة عىل ذ� أنه  سـ ملي نفس "ن تخدامه  بمن مواصK ا سـ

مثرت "ا أن ومب." املقدار دون سداد إªوات ثة اليت ا ثا سابق حامية مصاحل األطراف ا تخدام ا J ستاملقصود من حق ل ل ل سـ
تاج متع بأرسه"فيعترب أنه يوفر " نرأسامل لفعل يف اإل تصادية  للمجنافع ا ق  ". م
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ثال أنه  .61 يل ا يث نصت عىل  نظام األول إيداعا،  بدأ ªبع  ملوحضت بعض اQول األعضاء أن ذ� ا س ل بمل يف حا� "ح
بل إيداع تطبي شغل نفس Jخرتاع  قق نظام األول إيداعا برصامة، ال يكون من اإلنصاف لرضورة أن حيرم طرف اكن  ي

يال يف إيداع  تعلق به حق الرباءة ال ليشء إال ألن الطرف تأخر  يل نفس Jخرتاع ا قلطرف آخر طلب براءة من  مل تشغ
بقى حاجة إطوعىل ذ�، حفىت لو . طلب ياسة،  تبقت هذه ا يق بني مصاحل ما� الرباءة وأي طرف آخر اكن اىل لسـ فتو ل

بل طلب الرباءة نظر لفعل  قشغل Jخرتاع حمل ا ل نع القضاء عىل قمي حتققت "ويالحظ عالوة عىل ذ� أنه ." ي مسـهتدف  ي
رشوع مشلك  بب طلب خشص آخر براءة يف. ب ميهتا  تSرات وضعت يف مرافق قامئة للحط من  سوال جيوز أن ختضع ا بس  ق

بة أن ." وقت الحق ياق احلقوق ا سـومع ذ�، فقد وحضت إحدى اQول األعضاء يف  نوح أن "ملكتسـ ملممن شأن احلق ا
يصه آلخرين شخيص مقابل أي دعوى تعد وال جيوز تر خيؤدي دور اQفع ا ٍ ثل ". ل ياسات  متوذكرت دوتان عضوان هدف  سـ مل

ية الرباءات األوروية وJساق مع قا ثال التفا J تيف ب قت لكام ذكرت دوتان عضوان أخر±ن هدف تعزيز . نون Jحتاد األورويبم
نولو4 تطوير ا بحث وا لتكاإلبداع وا ل ناء مل تعرف بعد. ل J هذا ياسات  ثورصحت بعض اQول األعضاء أن أهداف ا تل سـسـ . ل

هذا"وأفادت إحدى اQول األعضاء أهنا بصدد  ياسة عامة  لية إعداد  سـ نت دو� عضو أخرى أن". معل ياب هذه بيو غه يف 
بة بدأ احلقوق ا ياسة، ميكن الرجوع إىل  سـا تسـ ملكل تخدم . م ملسـوإلضافة إىل ذ�، رصحت إحدى اQول األعضاء أن حق ا

ثل حكام مواز¡  سابق  ميا شف Jخرتاع للعموم"ل سامح  لكلفرتة ا يد حرا "حبيث " ل شف غري ا متد عىل ا ملقبقى أي خشص  لك يعي
ن ميف Jتفاع الخرتاع رمغ   ."ح براءةن

ية، ذكرت إحدى اQول األعضاء أنه  .62 ية واألحاكم القضا شات الربملا نا رشيعي وا تارخي ا تعلق  ئف\  ن ق مل ل شخص "لتي لجيوز 
تخدمه خش سابق فإن."  آخر رساصيسـما طلب براءة الخرتاع اكن  تخدام ا بدون اإلعفاء لال لوعىل ذ�،  سـ شخص "ف لا

ي تعني  تخدم Jخرتاع رسا  علاüي اكن  س يسـ تخدام من تعارض مع ي J يه ذ� نطوي  تخدامه، ملا  توقف عن ا سـه ا عل ي سـ ل
متعي. حق الرباءة تصاد ا J ترب غري مؤات يف ضوء سابق، مما  تخدم ا تSرات ا /ومن شأن ذ� أن هيدر ا ق يعس ل ." ملسـ

بعه من تصديق عىل معاهدات"وأشارت دو� عضو أخرى إىل  يات دوية، يسـتتJنضامم إىل Jحتاد األورويب وما  ل واتفا ق
ي ية  مثل اتفا ق باب إبطال ." وخنم رسي مل يعد من أ سابق ا تخدام ا J نظر إىل أن سـوذكرت إحدى اQول األعضاء أنه  ل سـ لل

سابق، من اQف تخدام ا ناء لال متكن، دون ا تخدم سابق رسا لن  لالرباءات مبوجب القانون احلايل، فإن أي  سـ ت ثسـ سـ ع عن ايم
   .وق الرباءة عىل نفس Jخرتاعنفسه يف مواEة إنفاذ حق

شودة .63 يق األهداف ا ناسب  ناء  ية العظمى من اQول األعضاء أن اإلطار القانوين لال تربت الغا نا ت ب ملع تحقل م ث سـ وال . ل
توسط"وذكرت دو� عضو أخرى أنه . يتوقع إجراء أي تعديالت ية ." ملمن اýطط مراجعة القانون يف املدى ا لبومل تواجه الغا

ناء يف بîاهنا أو أي حتد±ت العظمى من J هذا يذ العميل  تعلق  ث اQول األعضاء أي حتد±ت ف\  ل تنف سـي ". معتربة"لت
بل ªرخي اإليداع،  شف العام عن اخرتاعه  ها صاحب حق خالل ا تحد±ت اليت قد يوا قوأبرزت إحدى اQول األعضاء ا Eلك ل

سامح نادا ووحضت أنه يف حا� رشوع طرف. لولكن خالل فرتة ا بل ªرخي اإليداع ا تخدام نفس Jخرتاع  ت 6لث يف ا سق سـ
ثالث املذكور مل  بات أن الطرف ا سامح، فقد يواجه صاحب احلق صعوت يف إ شف عهنا خالل فرتة ا لإىل املعلومات اليت  ث ل ك

رشوع" مسـتخدما سابقا"يكن  مشلك  تخدام . ب J سابق سـوعالوة عىل ذ�، فإن أي مودع طلب براءة يطعن يف حق لا
تأثر بأي أد� من شأهنا القضاء عىل جدة اخرتاعه  .يقد 

سادس سم ا سادسا سم ا سادسا سم ا سادسا سم ا لا للق للق للق ية    ::::لق ناف عىل سفن وطائرات ومربات برية أ تخدام أ يةا ناف عىل سفن وطائرات ومربات برية أ تخدام أ يةا ناف عىل سفن وطائرات ومربات برية أ تخدام أ يةا ناف عىل سفن وطائرات ومربات برية أ تخدام أ با ك ص بسـ ك ص بسـ ك ص بسـ ك ص     ججججننننسـ

تعراض الردود     72    مجموع الردود    :سـا
ناء قانوين         60    سـتثا
ناء أو ال جواب         10    سـتثال ا
شابه     ناء غري واحض أو  ما ثت     2    سـ
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ناف عىل  إ60 ردا، أشار 72من بني  .64 تخدام أ تعلق  يدات  ناءات أو  نص عىل ا ساري  صىل أن القانون ا سـ ت ي ت ي تقل ث سـ
ية بمنت سفن وطائرات ومربات برية أ نوع . جنك ناء من هذا ا تضمن ا ية ال  رش دول أعضاء بأن رشيعاهتا الو لوردت  ت ت ثن سـ ط ت ع

نص عىل. أو مل تقدم إجابة سارية ال  يهنام ا ي( ذكرت دوتان عضوان أن قوا تو ل نل هذا من خالل وسائل قانوية فإهنام ب ناء  ن ا كت ث سـ
تا أن املادة  ثا(5حرص تني) ل6 تهيام القضا بق يف وال ية ريس  يمن اتفا ي ئق  . تط

بîان، وتعكس املادة  .65 ثري من ا تخدم يف  ياغات احلمك ا بري  لشاهبت إىل حد  ك سـ ص ك ٍت ثا(5مل ية ريس) ل6 . قمن اتفا
ية برباءات عىل منت سفن بوشلك عام، رصحت معظم اQول األعضاء أن تخدام اخرتاعات  شمل ا تد  محم أثر الرباءة ال  سـ ي لمي

يل طائرات ومربات برية تدخل أراضهيا شلك مؤقت أو  يع أو  ية برباءات يف  تخدام اخرتاعات  ية وا بأ ك شغ ن محم سـ تب تص جن
تخدام اخرتاع محمي برباءة يف مر. عريض تعلق  كواكن Qى إحدى اQول األعضاء حمك حمدد  سـ يةي تد احلقوق : "ئبة فضا متوال 

ها إىل الفضاء اخلارج عن الغالف اجلوي سام مقصود إطال نوحة حبمك الرباءة إىل أ قا ج وردت بîان . إذا دخلت أراضهيا" ملم
تخدام Jخرتاع  تعني قرص ا سـثرية بأنه  ي نة أو الطائرة أو املربة الربية" تقييده عىل"أو " حرص±"ك ياجات املربة أو ا كا ي ك سفت . لح

تخدام  ثل ا ية الوفاء هبا،  نقل األ تعني عىل وسائل ا بîان عىل رشوط أخرى  سـوعالوة عىل ذ�، نصت بعض ا ب ل ي مل جن
يه"Jخرتاع احملمي برباءة  متي إ بî اüي  لوفق Jتفاق املربم بني ا نظر، " تنل بî حمل ا لوا لأو وفق أي معاهدة دوية انضم "ل

ن بدأ ا بîان، أو عىل أساس  ملإلهيا ا باد�مل ثل". ملتفعة ا بîان األخرى عىل رشوط أخرى،  مكام نصت بعض ا عدم : "ل
تخدام Jخرتاع احملمي برباءة ألغراض جتارية يع داخل"أو " سـا يع أي بضائع  تخدامه  بعدم ا ن للسـ نظر " لتص بî حمل ا لا أو "ل

نه متصدير  ناء يف بî آخر ". لل J شمل نوال، ال  تثوعىل نفس ا ي تجات "سـمل محميع  ن من يع أو تص ها  للبية برباءات أو عر ض
تريادها  ". سـا

ية من  .66 نقل األ بîان، مسح بوسائل ا بيف بعض ا ل ويف بîان أخرى، أشري إىل أي من اQول األعضاء يف ". أي بî"جنل
ية تجارة العا نظمة ا ملاحتاد ريس أو أعضاء  ل ناء عىل أساس . م J يق تثونصت قوانني بعض اQول األعضاء عىل  سـب تط

سجK يف بîهامتبادل نقل ا نح نفس احلقوق لوسائل ا  îب ية  نقل األ يK ا ية و مل، مبعىن وجوب  ل مي ل ب ل سـ نبع وإلضافة إىل . جت
تلزمات للطائرات دون اخلضوع  يار و ترياد قطع  يل من اQول األعضاء  ية يف عدد  سمح القوانني الو سـذ�،  غ سـ قل ن مت ط

ها امل تعدي وفاء اللزتامات اليت تفر ضQعاوى ا تارخي 27ادة ل ية الطريان املدين اQويل  ب من اتفا سمرب 7ق  1944ي د
ية( تلزمات إىل ). شـياكغو قاتفا يار وا ترياد قطع ا بîان، حىت وإن وجدت براءة، ا سـوجيوز عىل األخص يف ت� ا لغ سـ ملل

نيب بî أ تخداøا إلصالح طائرة ªبعة  جبîاهنا وختزيهنا وا ل  .سـ

ناء .67 J بق بîان،  تثيف معظم ا يط بق أيضا عىل املربات سـل ي(  سفن والطائرات واملربات الربية،  تعلق  ك ف\  يط ك ل بي
بîان األخرى ية يف بعض ا لالفضا  . ئ

ثرية تعريفا ملصطلحي  .68 ية أراضهيا " عريض"أو " بشلك مؤقت"كمل تقدم ردود  نقل األ بة إىل دخول وسائل ا ب ل نسـ جن ل
ية بادئ . طنالو ملوردت دوتان عضوان بأنه، وفق ا تعامل هذه اللكامت ملا وضعت % أصالل بغي ا سـالقانوية،  ي ويف بî آخر، . نن

بارة  عتيض  بد شلك دامئ" حاالت املرور املؤقت"تق ية يف ذ� ا نقل ا يK ا يل و بعدم  ل ن ل سـ ملعشغ تضمن ذ� حاالت . ت يو
تظم وحاالت املرور العريض، أي حاالت املرور نظرا لظروف كام قضت احملمكة .  خاصةملناQخول املؤقت، مبعين اQخول ا

شأن مدلول لكمة  يث أفادت "مؤقت"بيف دو� عضو أخرى  سفن "ح،  يزي بني ا لأن الغرض األسايس من اللكمة هو ا لمت
بîان تقل بني ا ية ألساس وت� اليت  يات دا شرتكة يف  لا ت خل معل ية مث "وذ� أن ". نمل ياه اإل نة هو دخول ا مياملقصود  مل قلي للسف

نا قصريامغادرهتا، وال يغ ها ز يا تغرق لك دخول يف  هدف أن  يقة ا بور بكرثة من  مري تكرر ا ه م ل سـحق وعالوة عىل ذ�، ". يلع
بارة  عرست احملمكة يف بî آخر  ية حمددة املدة بغرض أوحد هو "عىل أهنا تعين " بتدخل شلك مؤقت"ف مناQخول لفرتة ز

شاركة يف جتارة دوية لا نة أو ." مل يد بأن أي  سفيوعىل ذ�، أ ية ف يل بضائع  تفريغ بضائع أو  حملطائرة أو مربة تدخل  حتم ل ك
 Kترب داخ ية  تعموEة إىل أسواق أ  ".بشلك مؤقت"جنب



SCP/18/3 

19 

 

ها .69 ناء إىل  J ياسات اليت يريم يقنت أهداف ا حتقث ت سـ سـتضم يهنا اخلاصة : "ل يادية لîول عىل قوا ناحرتام احلقوق ا لسـ
ية الفكرية ية"و" مللك نقل األ بضامن حركة وسائل ا تعدي عىل براءاتجنل ها الهتديد  ل دون أن يعو سري "و" ق لحامية حركة ا

ية ريس"و" اQويل تضهيا اتفاق تربس واتفا قاحرتام Jلزتامات اQوية اليت  ي يق بحث"و" ل كون ذ� "و" لتعزيز اإلبداع وا
 ". يصب يف الصاحل العام

تربت .70 نوع عا ناء من هذا ا نص عىل ا يع اQول األعضاء اليت  ل  ت ت ثمج ناء سـ بق لال تثتقربا أن اإلطار القانوين ا ملط سـي
شودة يق األهداف ا ملنناسب  تحقل  . وقد بني بîان توخهيام مراجعة القانون. م

سابع سم ا سابعا سم ا سابعا سم ا سابعا سم ا لا للق للق للق سلطات    ::::لق ية من ا ية إىل احلصول عىل موافقة  سلطاتاألفعال الرا ية من ا ية إىل احلصول عىل موافقة  سلطاتاألفعال الرا ية من ا ية إىل احلصول عىل موافقة  سلطاتاألفعال الرا ية من ا ية إىل احلصول عىل موافقة  لاألفعال الرا لمي لمي لمي تتتتنظنظنظنظمي     مممم

تعراض الردود     72    مجموع الردود    :سـا
ناء قانوين         43    سـتثا
ناء أو ال ج         27    وابسـتثال ا
شابه     ناء غري مؤكد أو  ما ثت     2    سـ

تعلق 43 ردا، أشار 72من بني  .71 يدات  ناءات أو  نص عىل ا ساري  ت إىل أن القانون ا ي ت ي تقل ث ية إىل سـ مألفعال الرا
سلطات ية من ا لاحلصول عىل موافقة  هذا أو مل تقدم أي إجابة29وأشار . تنظمي ناء  يهنا ال تضم ا ك ردا إىل أن قوا ث وأشارت . سـتن

تعلق رد باري"يود إحدى اQول األعضاء إىل حمك  يص اإل جلرت شأن "خ تقييد "ب، وأشارت دو� عضو أخرى إىل حمك عام 
 ". أثر الرباءة

ية إىل احلصول  .72 تعلقة ألفعال الرا يدات القانوية ا ناءات وا J هذه ها اQول األعضاء  بل اليت  تلف ا مو ث ل ملبع ن ي ت ت سـ تقخت لت سـ ل
س ية من ا لعىل موافقة  ناء. لطاتتنظمي J هذا ثونص قوانني معظم اQول األعضاء عىل حمك قانوين حمدد  تل ومع ذ� ففي . سـت

تجرييب بحث ا ناء  ية، لكن الرد أشار إىل ا ناء املراجعة ا شأن ا لبî واحد ال يوجد حمك حمدد  لل ت مي ت ثب سـث يث /لتنظسـ حالعلمي، 
يه شمول  ناء  J فهم أن هذا ث ميف سـت نص حمك. ُ رش بîا،  يويف أحد  بحث ع ناء ا ية وا ناء املراجعة ا ل حمدد عىل ا ت مي ثت سـث لتنظسـ

تجرييب تعلقة . العلمي رصاحة/لا نظمي املواد ا ية، بل يف لواحئ  نا ية ا ناء يف قانون ا J آخر، مل يدرج îملويف ب ت ع لص مللكت ث سـ ٍ
لصحة . 

73. Qية العظمى من ا ناء، ردت الغا J تفاع هبذاJ ية سؤال عن أ تعلق  بف\  ت ن ل لي ثسـ يود حق قول األعضاء بعدم وجود أي 
سارية ألفاظا عىل شالكة  يث مضت القوانني ا ناء،  لعىل من جيوز % Jتفاع ال ت حن ث أي "و" أي طرف"و" أي خشص"سـ

باري"أو " طرف 6لث سويق"وإشارات بعض الردود إىل ". عتأي خشص ا تقدم بطلب ا تا ترصحي "و" لمل شخص طالب ا لا ل
سويق بة"و" لت سة الرا غاملؤ يل دواء جديدس ية"و" تسج يف  تجة ألدوية نو رشاكت ا عا ملن تورد أو املصدر أو الصانع "و" ل ملسـا

يه براءة ثالث للموضوع اüي  تج ا حتمأو ا ل ثة غري خمو�"و" ملن نص قانون إحدى اQول األعضاء عىل أن ". لأطراف 6 يو
بق عىل  ناء  Jيط ثت تجات دو"سـ بارات وجتارب عىل  نمن جيرون دراسات وا مت ية خ ية نو عا مصنعي املواد "مبا يف ذ� [...]" ئ

تجارب وموردهيا بارات وا Jراسات وQت� ا لالالزمة  ت ية ". خل ترص أفعاهلم عىل "حقوأفادت دو� عضو أخرى بأ تقمن 
تجات  يع األدوية أو ا نظم  يدرايل  ها مبوجب قانون  تعلق شلك معقول بإعداد معلومات وتقد تخدامات  نا ن ي ب ت ملسـ تص ف مي

يولو هالبا تخداøا أو  يطرية أو ا يعية ا بج سـ ناء" لب تثيف Jتفاع ال ساري من . سـن بîان، مل حيدد القانون ا يل من ا لويف عدد  ل قل
ناء تثحيق % Jتفاع ال  .سـن

ية  .74 ناء يغطي املوافقة ا J رشة دو� أعضاء أن تا  نت ا ميو ت لتنظث ث ن سـي ع تجات"ب ية ". منألي  ترص  تغطومع ذ�،  تق
ناء يف غا Jب لت ثل ثسـ نة،  تجات  بîان عىل  مية من ا ي ن معل ية"م يدال نتجات  ص ية برباءات أو أEزة وأدوات "و" من محمأدوية 

ية برباءات محمية  نة"و" طب ية  يتجات دوا ئ معن ية"و" م ية وزرا يدال عمواد ك\وية  ن ية"و" ص ية"و" جأدوية عال ئتجات دوا " من
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نة"و ية  ية زرا يا تجات  يأدوية و ع ئ مي معن ك ية "و" م ئتجات دوا نةمن باªت  ية  يووقا ن معئ يدية"و" لل ية "و" تقلأدوية  ئتجات دوا من
يطري تخدام ا ية لال تجات دوا رشي أو  تخدام ا بلال سـ ئ ن لسـ مل ية"و" ب نص قانون إحدى اQول األعضاء عىل ". عأدوية نو يو

ية عىل  ناء للموافقة ا J ميية ت لتنظتغط ث ية"سـ يدال نبراءات  بضائع " ص بتعلق  تخدام ا"1""ت J ة إىلE2"لعال4 وسـ مو" 
ية ية أو أEزة عال جست أEزة  ب طي ساري" ل نحو املعرف يف قانوهنا ا لعىل ا  . ل

سموح هبا .75 تعلق ألفعال ا سؤال ا ملجاءت ردود اQول األعضاء عىل ا مل تىض ل بة إىل اخرتاع محمي برباءة  مبق  لنسـ
تايل نحو ا ناء عىل ا Jل ل ثت ثل . سـ ثرية أن أفعاال  مأفادت دول أعضاء  ية"أو " تاQراسا"ك تجارب ا ملعملا تجارب "أو " ل لا

ية بارات"أو " لتطبيقا Jية"، إضافة إىل "خت ية ا بات ا بعا لعمل تتطل ية "أو " لمل ياجات ا Jلعمل تعلقةحت اإلجراءات "أو " ملا
تعلقة نحو املعرف يف القانون ا" تسجيل"أو " إذن"أو " ترصحي"الرضورية للحصول عىل  " ملا تج ما عىل ا لسويقي  ل ن ٍت ساري مل

ناء J تىض ثسمح هبا  تمبق يهنا . سـي ياء من  ناء عىل أ J بق بويف إحدى اQول األعضاء،  شـث ت ية "سـيط تجارب ا ملعملا ل
رسيرية يا¡ت الالزمة للحصول " لوا بار للحصول عىل ا شط محمي لال نرص  توي عىل  يدالين  تج  ها  باليت خيضع خال ت ن ع حي ص لن خ م ل

سويقي ثرية،. تعىل اع1د  ناء بلك من كويف دول أعضاء  J تىض سمح   ٍ ث تمبق Jخرتاع احملمي برباءة " إعداد"سـي
تخدامه"و يع"و" بيعه"إضافة إىل " سـا بîان األخرى إىل ". للبعرضه  يل من ا شار يف عدد  لكام  قل اإلعارة "و" ناإلشاء"ي

نقل يث ". لوا ساري األفعال املرصح هبا،  يل من اQول األعضاء، مل حيدد القانون ا حويف عدد  ل بنص شلك عام عىل قل ت
سويقي" تخدامات الرضورية للحصول عىل Jع1د ا Jت  ".لسـ

يه  .76 بî اüي تقع  ناء يف ا J تع رشوط ية  ثري من اQول األعضاء طلب احلصول عىل املوافقة ا فتعني يف  لث ت مت مي ك سـي ب لل لتنظ
تعلقةاألفعال  رشملا ناء، يف إحدى  J ي( يغطي ع،  ث يل احلصول  دو� من اQول األعضاء، ةسـتب تخذ يف  سباإلجراءات اليت  ُت

ية يف بîان أخرى تعلقةتسمح إحدى اQول األعضاء ألفعال . تنظميعىل موافقة  يذها بغرض احلصول عىل ملا تنف اليت يمت 
سويق يف أية دو� تكون  يص  تتر تعاقدا"خ شاء " مطرفا  ية إ نيف اتفا ية"ق تجارة العا ملنظمة ا ل  ومن بني. 1994 أبريل 15يف " م

بغي Jلزتام هبا بعض مهنا تضع رشوطا أخرى  ناك ا تصدير،  سمح  بîان اليت  ينا ل ه ل ت ثال، اشرتطت إحدى . ل يل ا ملعىل  بس
ية  بîان األ توفر يف ت� ا باQول األعضاء أن  ل ية"جني تجات اQوا  Kئالحئة مماث يق ". للمن تطبواشرتطت دو� عضو أخرى عدم 

تغالل ألغراض  سمح ال نص اüي  تا سـ ي نيب ل ية مماثK وفقا لقانون بî أ جتصل حلصول عىل موافقة  ما مل يمت "[...] تنظمي
توي عىل [...] متديد مدة الرباءة  سلع من أو  تكون ا حتوأن  ل نة[...]" ت يتجات  معن يه دو� عضو . م سمح  فويف الوقت اüي  ت

تصدير  نفذ هذا ا شرتط أن  تج خارج حدود اإلقلمي، إال أهنا  لتصدير ا ي ت ن ُب سويق داخل مل بات موافقات ا ية  تفقط  تطل لب م لتل
îب سلع بغرض احلصول عىل موافقة . لا ترياد ا بîان إىل إماكية ا يل من ا لوإلضافة إىل ذ�، أشارت ردود عدد  سـ ن ل قل

سلع داخل بîاهنم لسويق ت� ا  .ت

يل من اQول األعضاء إىل  .77 ناء، أشار عدد  J نظر إىل معايري أخرى حتدد نطاق قلو ت ثل بارشة بني سـ ملالعالقة ا
ية أخرى يل من ¡ ترصحي أو ا ية، واإلذن وا ية املرتبة عىل ذ� من ¡ بات ا حاQراسات واحملاوالت وا سجح ل ت لعمل تتطل . لمل

يذ األفعال  بغي  بîان األخرى بأنه  ثل، ذكرت بعض ا نفو تن ي ل تعلقةمل نفردة "ملا ثار±" أو " مبصورة  بغرض احلصول عىل " سـتئا
رشوطة بعدم اإلرضار "وأشارت دو� عضو أخرى بأنه . ظمييةلتناملوافقة ا متعني أن تكون األفعال املذكورة يف هذه املادة  ي

رشوعة لصاحب الرباءة، مع  ها تؤثر عىل املصاحل ا بب يف أرضار ال داعي  تاد للرباءة بدون مربر، أو ا ملياق العمل ا لت س ل ملعب سـ
بايق األطراف األخر رشوعة  لمراعاة املصاحل ا  ."ىمل

ها  .78 ياسة العامة اليت  ناء، بأن أهداف ا J نص رشيعاهتا عىل هذا نهتجرصح العديد من اQول األعضاء اليت  يث سـ ت لت سـ ت
ناسب للحقوق يق توازن  نع أحصاب براءات Jخرتاع من متديد مدة الرباءة حبمك األمر الواقع، و ناء هو  J مهذا تحق م لث . سـت

سلطات سـبدون J"وأوحضت دو� عضو واحدة بأنه  بديK من احلصول عىل موافقة ا نعة ا رشاكت ا متكن ا لناء، لن  ل ملص لت ت ث
ية حىت انهتاء مدة الرباءة ثار احلقوق . لتنظميا تدة من ا يات بعض الوقت وتصل إىل فرتة  تغرق هذه ا تئوقد  مم لعمل سـسـ ت

ية نرب ." صللصاحب الرباءة األ ية موإلضافة إىل ذ�، رصحت دو� عضو أخرى، يف إشارة إىل  تجارة العا ملنظمة ا ل كندا "م
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ية– تجات اQوا ئ حامية براءات Jخرتاع  ناء قد أسس 2"للمن J تواز¡ معقوال يف املصاحل بني أحصاب "[...] سـتث، بأن
ية الفكرية، وكذ� حامية املصاحل العامة تغيل حقوق ا مللكاحلقوق و ناء أمرا ". مسـ J ترب تثووفقا لرأي دو� عضو أخرى،  سـيع

سة "رضور± نا ية إعاقة  بات ا فلضامن أال شلك ا للم مي تطل لتنظت ثل، أرسلت دول أعضاء أخرى رأ± مفاده أن الغرض ." مل ملو
ناء هو  J ثل هذا ثمن تقدمي  سجK"سـتم ية غري ا نو سويق األدوية ا مليل  ع ل ت ية،" تسه ية واخلار جيف األسواق اQا وإدخال "خل

سة"، ]"[...بعض من أوجه املرونة عىل نظام الرباءات  نا تجات القادرة عىل ا يص ا يع تطوير وتر فو مل ن ملشج وتعزيز "، "خت
ساعدة امجلاهري بوجه  يع احمليل، هبدف  تجات أقل تلكفة من خالل وحدات ا ماإلبداع وتوفري اجلودة واحلصول عىل  ن لتصن م

ية بوجه خاص نا ية ا ععام، وا لص هور بصفة عامة من احلصول عىل األدوية أو "و" لتمن سعر مجلمتكني ا ية  باألEزة واألدوات ا لطب
هوم الصاحل العام يف "وإضافة إىل ذ�، ذكرت إحدى اQول األعضاء، ". أرخص بعد انقضاء مدة حامية الرباءات مفجيمع 

ساهامت اجلوهرية يف تعزيز الصادرات  ية ما بني ا نو نعة لألدوية ا رشاكت ا شطة ا ملأ ع ل ملص بري [...] لن كوتوفري فرص معل لعدد 
سةمن العام نا يجة  يق ماكسب عامة يف سوق األدوية وخفض األسعار  يني، مع  هم من األاكد فل،  للم ن تمي حتق وقد رصح ". معظم

توجهيات  ثال  J ناء هو J ان بأن الغرض من اع1د رشيعîب يل من ا لعدد  ت ت ل مقل ثت  .EC/28/2004 وEC/27/2004سـ

ت .79 ساري ا ملأفادت معظم اQول األعضاء بأن اإلطار القانوين ا يا للوفاء ألهداف املرجوة، أو ل ترب اك ناء  فعلق ال يعث سـت
سؤال نص. لجتاهلت اإلجابة عىل هذا ا يل من اQول األعضاء إدخال تعديالت عىل ا ليعزتم عدد  نصوص /قل تعلقةلا  ملا

ناء تعديل اüي مت إقراره يف إحدى اQول األعضاء يف . سـتثال ثل ا لو ناء احلايل لال"يمت J يع نطاق تثتو ية سـسـ ئخرتاعات اQوا
يات نولو يع ا شمل  جيك  لتك مج ناء هبدف "كام أشارت دو� عضو أخرى إىل أهنا ." ي J يذ شأن  ي\  ثتقوم بإجراء  نف تتق سـب ت

توازن للرباءات يق نظام  هدف املطلوب، أال وهو ضامن  نفعة يف ضوء ا مالوقوف عىل مدى ما يقدمه من  حتق ل  ."م

ناءأفادت معظم اQول األعضاء بأهنا مل ت .80 يذ العميل لال تعلق  ثواجه أي حتد±ت ف\  تنف سـي ياق، . لت لسـويف هذا ا
ناء؛ وهذا،  J ول األعضاء إىل عدم رضاء أحصاب الرباءات عنQلأشارت إحدى ا يلو� دون "سـتث سعون إىل ا حلهم  ي ف

ت تة من خالل احملمكة ا ية مؤ تدابري وقا يام  ية عن طريق ا تصدار املوافقات ا ýا ئ ب مي قسـ لق كام أشارت أيضا إىل أن ". صةلتنظ
يةارات احملمكة مل حتظقر" تعلق هبذه ا لقض إلجامع ف\  يق "ورصحت دو� عضو أخرى ." ي Qنطاق ا قبعدم وضوح ا ل

ناء حىت اآلن شري بذ� إىل املادة "سـتثلال يه ) 6(10ت، ويه  تو جمن ا بعدم توفر أي "[...] "، وأضافت، EC/27/2004ل
ثK واحضة  نا" أو دراساتاوالت حمل" مأ ُها، وأي من األشطة شلك ؤسـتثمت ا ت ية الحقة"ن معلبات  ويف هذا الصدد، ". متطل

ثل  شطة  شمل أيضا أ ناء  J عام إذا اكن Kسائ مأضافت ت� اQو�  نث ي ت سـت تج "م بات حلجز ا يع  نتكديس اýزون أو  طل ملجتم
تاجه نبل إ ناف اليت قضت بأن رش األدوية وعالوة عىل ذ�، ويف إشارة إىل القرار اüي اختذته م". ق J نؤخرا حممكة سـتئ

يار 4  سجK يف  ية غري ا نو معا مل ع تعدي، ذكرت ت� اQو� بأن من الظاهر عدم ) G standard(ل ليعد معال من أعامل ا
تفات احملمكة  يه " لا تو جإىل ا نصEC/27/2004ل يه قد مت ا تو يقة أن هذا ا بار، عىل الرمغ من  J ل وأخذه بعني ل جت حق يه ع عل 

ية رشيعات الو طنلفعل يف ا تعلقتوساءلت دو� عضو أخرى، يف إشارة إىل تعديل احلمك ." تل يذا ملا تنف يف قانوهنا الوطين 
يه  جتو يا يف EC/27/2004لل يذه بأثر رجعي من عدمه، يف ضوء القرار اüي اختذته احملمكة ا رسي  لعل، عام إذا اكن ذ�  تنف ي

بî واüي نص عىل  تضمن 29/2006 رس±ن القانون رمق قبل" لهذا ا تجرييب"ي، ال  تخدام ا J ناء لا سـ ثت نات " سـ عيتقدمي 
تحد±ت، بأهنا وذكرت دو� ع. لسلطات الصحة العامة تعلق  لضو أخرى، ف\  ناء يف أي "ي J يق تثمل تلجأ إىل  سـب تط

  ".وقت

                                                
ندا  2 نرب خبصوص  كتقرير ا ية –مل يدال تجات ا ن حامية براءات Jخرتاع  لص  )DS 114(للمن
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ثامن سم ا ثامنا سم ا ثامنا سم ا ثامنا سم ا لا للق للق للق نفاد حقوق الرباءات: : : : لق نفاد حقوق الرباءاتا نفاد حقوق الرباءاتا نفاد حقوق الرباءاتا     سسسستتتتا

 72 الردودإجاميل  : نظرة عامة عىل الردود
ية   25 طنو
ية   12 قلميإ
 7 لدوية 
ية(خمتلط   ثال و يل ا نعىل  مل طس  9 )لدوية /ب
نفاد غري مؤكد، عدم وجود إجابة أو ال   19 ستيوجد ا

نفاد وطين يف 72من إجاميل  .81 بت وجود قاعدة ا ت ردا،  ميي يف 25سث نفاد إ قل ردا، وقاعدة ا نفاد  12ست ستردا، وقاعدة ا
بعة ردود تلط من بني. سـدويل يف  نظام  سمح  رش Eة بأهنا  نا  خموقد أفادت الردود الواردة من ا ب ت نفاد وطين "1": عث ست ا

ميي؛  نفاد وطين ودويل؛ أو "2"قلوإ ميي ودويل"3"ست ا نفاد وطين، وإ قل ا يقة . ست تأكد من  سة ردود بعدم ا حقوقد أفادت  ل مخ
تضم. األمر نفادتكام مل  نص عىل أي ا تضمن رد واحد عدم ا رش Eة أي إجابة، وقد  ستن الردود الواردة من ثالثة  ل ت ورصح . ع

نفاد اخلاصة هبا J شاء قواعد تعاقدة يه اليت سعت يف إ بîان ا ميي واحد بأن ا تتب براءات إ سمك ن مل ل  .قل

ثال،  .82 يل ا نص قوانني اQول األعضاء، عىل  نفاد الوطين،  J مليف حا� س ت بس ية "عىل ت تداد حامية الرباءات اإل قلميعدم ا م
ترصفات واألفعال  سوق[...] لعىل ا تج ا شمول لرباءة بعد أن يدخل هذا ا تج  لاليت تمت عىل  ن م ملن وسقوط "، يف اإلقلمي، "م

تداول املدين تج من اQخول يف دائرة ا نع ا لاحلق يف  ملن نفاد احلق يف الرب". م اءة فقط ستوقد أوحضت إحدى اQول األعضاء 
سوق  تج إىل ا ليف حا� دخول ا ته"ملن يص "وذكرت دو� عضو أخرى بأهنا ". فقبواسطة ما� الرباءة أو مبوا خبق نظام الرت تط

شمول لرباءة  نف ا يع صاحب براءة ا ندما  ملالضمين،  لص ي شمو� برباءة(بفع ية  يه مبوجب  نف مت احلصول  مأو  معل عل ) ص
تخ يص مضين  شرتي عىل تر سـحيصل ا يصخمل يني عىل نفس الرت تا شرتين ا نف، وحيصل اكفة ا خدام ويع ا ل ل مل لص  ." ب

ميي يف سوق  .83 نفاد اإل J ول األعضاء عىلQنص رشيعات بعض ا ميي،  توى اإل نفاد عىل ا J قليف حا� تقل ست ت سـ تس مل
ها  تجات مت و  Kتص نع ترصفات  نص عىل عدم متكن صاحب الرباءة من  ثال،  يل ا ضعموحد، عىل  م م نب ل مل سوق "مبس ليف ا

رشوعة [...] داخل اإلقلمي  نه، ف\ عدا يف احلاالت اليت يكون لصاحب الرباءة فهيا مصاحل  ته أو ملوافقة الرصحية  مبوا م سط
تج سويق ا نيف معارضة ز±دة  نفاد، عىل ". ملت J ثل هذا نص رشيعات معظم اQول األعضاء عىل احلد من  تومع ذ�،  سم تت

ثال،  مليل ا تجات، وحتديدا يف حا� وجو"بس سويق ا يا إىل أن يعارض ز±دة  ند دوافع قانوية تدعو صاحب الرباءة  ت خشص ملن
سوق تجات بعد دخوها ا ية  سو يري األوضاع ا لندما يمت تعديل أو  ن ت تغ لع للميق نع "أو يف حا� " ل تلزم  متوفر أساس قانوين  يسـ

تج تصادي  J تداول نز±دة ا للمل نص رشي". ق تبىن إحدى اQول اليت  تت ميي ت نفاد اإل J قلعاهتا عىل يص الضمين، "ست خنظام الرت
نفاد نظام ا ستواüي يعمل  ية، ". ك نظر ا نوهكذا، ومن وEة ا نح صاحب "لتقل شمول برباءة،  تج  يع  متضمن صفقة  م ن ب مت

تج تخدام هذا ا يع أو ا شرتي  يصا  نالرباءة تر سـ ب ملللم ب ية اليت." خ سوابق القضا ند دو� عضو أخرى إىل إحدى ا ئو ل تس  قضت، ت
بقة رشوط ا تج إىل ا يفاء ا بات ا يه عبء إ نفاد  J ساعي إىل بدأ، بأن الطرف ا يث ا سـمن  ن س ث عل س ل ململ لمل ت ت  .ح

ثل  .84 تضمن قوانني اQول األعضاء أحاكما،  توى اQويل،  نفاد عىل ا J مويف حاالت تت سـ ال يعد انهتااك للحقوق "ملس
تجا شمول لرباءة مبا يف ذ�  تج  ترياد  ناحلرصية ا م ن مسـ شمو� م يات  تجات املعد� بواسطة  ية أو ا نا ية ا مت ا معل ن ع مللص مللك

نيب بواسطة صاحب الرباءة [...] برباءة اخرتاع داخل اإلقلمي  سوق بطريقة قانوية يف بî أ تج إىل ا جيف حا� نزول هذا ا ن ل ملن
ته تج بطريقة قانوية إىل سوق . "فقأو مبوا نسب األطراف حقوقا قانوية بعد نزول ا ن ن ملت أي بî بواسطة صاحب احلق املا� تك

يل أو بواسطة طرف 6لث مبوافقة املا� يق ." صاأل رشوط  بتطلب رشيعات بعض من ت� اQول األعضاء املزيد من ا لتطت ل ت
ثل  نفاد اQويل،  Jم بب يف إحداث رضرا ال "ست ياق العمل العادي للرباءة، أو عدم ا لتسعدم إحداث رضرا غري مربرا  سـل

رشوعة ملا� الرباءة أو للمرخص %داعي % للمص ناء قد تأسس ." ملاحل ا J ول األعضاء بأن هذاQسـتثوقد أضافت إحدى ا
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ند إىل األحاكم الصادرة عن احملامك  هو  تاكر يف وقت سابق، أما اآلن،  J نة ماكحفة تعىل األحاكم الصادرة عن  ف سح يجل
سة نا تصة بقضا± ا فا مل ý. 

تتضمن رشيعات بعض اQول األ .85 شمول ت تج ا متد عىل ماكن طرح ا تلفة اليت  نفاد ا J ملعضاء مجموعة من قواعد ن ý ملس تع ت
سوق شمول . للرباءة ألول مرة يف ا تج ا ميي يف حا� طرح ا توى اإل نفاد عىل ا J ثال، رسي أحاكم يل ا ملعىل  ن سـ س مل ملس قلمل ت تب

تصادية األوروية  J نطقة بلرباءة ألول مرة يف سوق ا تج يف ، و)EEA(قمل نفاد الوطين يف حا� طرح ا J نرسي أحاكم ملس ت ت
ية سوق اإل مياألسواق ألول مرة خارج ا  .قلل

بضاعة .86 يعة ا تلفة وفقا  نفاد  لنص رشيعات بعض اQول األعضاء األخرى عىل قواعد ا ب خم س لطت ت وقد أشارت بعض . ت
نص عىل تاQول األعضاء إىل أن رشيعاهتا  رسي عىل ت: "ت نفاد  يحمك خاص ال يةست يولو جاكثر املواد ا نت أيضا ". لب تضموقد 

نفاد يف واحدة من ت� اQول األعضاء عىل أن،  J رشيعات اخلاصة بقواعد ستت� ا يوا¡ت أو غري " لت يع ا ية  حلتضمن  ب معل ت
سويق إىل مزارع بواسطة صاحب الرباءة ترصف فهيا خبالف ذ� عن طريق ا ية أو ا يوا ية ا ُذ� من املواد اإلجنا ت ل ن حل  أو لب

ته اخلاصة ولصاحله تواQ اليت تمت يف مزر تاكثر أو ا يات ا تاج حصاده من  تخدام  يصا للمزارع ال ته تر عمبوا ل ل معل ن سـ خ " فق
تاكثر؛ وشمل ذ� إªحة "و ناء ما ميلكه بغرض ا ية، مع ا شمو� لرباءة ألغراض زرا ية ا يوا تخدام الرثوة ا يا ل ت ع مل ن حل ثسـ سـ

يواين أل تاكثر ا يوان أو مواد ا حلا ل شاطه الزراعيحل  Kو� العضو، ." نغراض مواصQهذه ا سوابق "لووفقا  لت واحضا من ا
نفاد J ية رشو نظر يف  سوق  تج إىل ا ية حتديد قانوية دخول ا ية أ ستالقضا ع لل ل ن ن مه مئ سوق " ، و"مل تج إىل ا ليعد دخول ا ملن
تخدا J بدأ باري أو عن طريق  يص إ سـدخوال قانويا يف حا� دخو% مبوجب تر من ج بل طرف 6لثخ سابق من  قم ا كام ". ل

شمول برباءة اخرتاع وفقا لقاعدة  تج طيب  ترياد  بة ألي خشص يقوم  منصت رشيعات إحدى اQول األخرى،  ن سـ مسـ لنت
ية احملدودة  نفاد اإل Jمي قلس هر واحد " ت ية الرباءة، يف غضون  يه إخطار صاحب الرباءة، أو من خيلفه يف حق  شتعني  ملك عل ي

سويققبل إيداع ا يص  تلطلب للحصول عىل تر ية، ". خ نفاد الو J بدأ، قواعد يث ا بق دو� عضو أخرى، من  نو س مل طتط ت ح
شمو� لرباءات [...] خيول وزير الصحة "  ترياد املوازي لألدوية ا J ية نظمي  رشوط اليت يمت مبوجهبا  ملسلطة حتديد ا سـ معل ت ل

 ]".اإلقلمي[إىل 

سبىن إحدى اQول األعضاء قواعد ا .87 سوق تت شمول لرباءة إىل ا تج ا يه دخول ا تلفة وفقا للماكن اüي مت  لنفاد  مل ن ملخم ف ت
بضائع يعة ا لألول مرة، وعىل  بق، . طب ية؛ "1"ملطوفقا للقانون ا نفاد اإل J بق قاعدة بدأ،  يث ا مي من  س تط قلمل ت  ومع "2"ح

ية 6نوية نظر بق مهذ�، إذا اكنت امحلاية اليت تقدøا براءات Jخرتاع ذات أ ية برباءات،  سلع ا ية  تطا للخصائص الو حملم لل ظيف
نفاد اQويل؛  J يث "2" و"1" وعىل الرمغ من "3"ستقواعد ية برباءات"ن إح، و سلع ا حملمحتديد سعر ا بل ت� " ل قيمت من 

ية بضائع لألغراض ا ترياد ا يجوز ا سويق، والسـ\ األدوية،  بل اQو� حمل ا ناQو� العضو أو من  ل سـ ملهت ف  .لق

ثال، مل حيدد القانون ع .88 يل ا يث، وعىل  نفاد القامئ،  J ول األعضاء من نوعQملدم تأكد بعض ا س بس ح ماكن "ت
نفاد Jية". ست سوابق القضا ياس  تحدد  نفاد  J ول األعضاء، يف هذا الصدد، بأنQئوقد أشارت إحدى ا ل ي لقس ومن : "ت

نفاد احلقوق م يقة إن اكن قد مت ا متد  متل أن  تا سحق تع يع بواسطة صاحب الرباءة حمل بن عدمه عىل أي رشوط مربطة بصفقة ا لت
 ."األول

ترياد، أو عىل أي صورة أخرى من صور توزيع  .89 يودا عىل ا ية اQول األعضاء لصاحب الرباءة أن يضع  سمح غا سـال  ب قت ل
îب متد يف ا نفاد ا J تجاوز نظام شمول لرباءة مبوجب إشعار رصحي  تج ا لا س ي مل ملعن ت يي( . مل يل من اQول األخرى ب قلسمح عدد 

نقطة بعض اآلخر عىل عدم وضوح هذه ا يود، يؤكد ا لثل هذه ا ل يد الوطين يف إحدى . لقمب يود عىل ا يق ت� ا لصعميكن  لقب تط
تعاقدية، ولكن  رشوط ا ية  تعاضة عن الرخصة ا J و� عىل إماكيةQنص رشيعات ت� ا يث  لاQول األعضاء،  ن سـ ن لت لضمت ح

بق هذا عىل ية اخلاصةيطال  سوق اإل ميي، نظرا ألحوال ا يد اإل مي ا ل قللصع لصاحب "وقد ذكرت دو� عضو أخرى بأنه، . قل
يه  تجا يمت احلصول  ية أو  ترياد  ته، أو ا شموال لرباءة، بدون موا تجا يكون  ترياد  نع الغري من ا علاحلق حرية  ن معل سـ م ن مسـ فقم م
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شمو� لرباءة ية  مبارشة بواسطة  معل تجارة احلرةقامت إحدى اQ". م ية ا لول األعضاء إلشارة إىل نص من نصوص اتفا : ق
نع " ثاري لصاحب الرباءة يف  J يد احلق نص يف رشيعاته عىل أنه لن  متعني عىل لك طرف من أطراف املعاهدة أن  ئ تيق ي سـي ت

شمو� برباءة اخرتاع، دون احلصول عىل موا ية  تج ¡جت عن  شمول برباءة، أو  تج  ترياد  ما معل ن م ن مسـ فقة صاحب الرباءة، عن م
ترياد  J يودا عىل يه صاحب الرباءة  تج خارج اإلقلمي، عىل األقل يف املاكن اüي فرض  يع أو توزيع هذا ا سـطريق  ن قب ف مل

يK أخرى ثل ". سـمبوجب عقد أو بأي و تعلق بقطاع حمدد  يودا  مأجازت دو� عضو أخرى وضع  تجات "تق سامح  نا ملل
تعلقة مشمو� برباءات اخرتاع و يدم يد  تضمن إشعارا رصحيا  ية، بأن  ي ألدوية، واليت يمت توريدها للواكالت احلكو لتقت يف  ".م

يق  .90 بقة يف العديد من اQول األعضاء  ياسات ا بتحقهتمت ا ملط ناسب بني مصاحل أحصاب الرباءات "لسـ متوازن 
سـهتلكني تجارة"أو " ملوا ليق توازن بني حقوق أحصاب براءات Jخرتاع وحرية ا بدأ أن صاحب الرباءة " حتق يق  مو حتق

يع" ناسب من ¡جت ا تعويض ا بحيصل عىل ا مل نفاد ". لل J بدأ تحيقق  تصادي العادي "سم J نظام قالغرض من احلفاظ عىل ا ل
سوق شمو� برباءات يف ا تجات ا تخدام ا يودا عىل تداول وا لنب فرض  مل ن سـ ملتج حيتفظ احلائز "وإلضافة إىل ذ�، ." قب

رشعي عىل احلق  تج احملميلا ترصف يف ا ثاري يف ا Jن ل ملت يد ." ئسـ ميكن أن يؤدي إىل إضعاف "ملقمن املالحظ أن احلق غري ا
تجاري هوم ا لا تجات ا"و " ملف سويق ا شار  حملعرقK ا ن ت ملت ترب ". ميةن هدف إتعوإلضافة إىل ذ�،  لحدى اQول األعضاء أن ا

سـهت�"هو  بغي ". ملحامية مصاحل ا نفاد عىل إقامة توازن بني حامية Jخرتاع واملصلحة ينإلضافة إىل ذ�،  J ستأن يعمل
تجارة اQوية وحق صاحب الرباءة تجات يف ا يق بني توزيع ا لالعامة، فضال عن ا ل ن ملسـ يق . لتن تطبوهكذا، جند أن الغرض من 

نفاد يف بعض اQول األعضاء هو  J ول األعضاء"ستنظامQتجارة بني ا نطقة" لضامن حرية ا نة، وميف  توازن يف "معي  ليق ا حتق
سة نا نظام وتعزيز ا فا مل نفاد، ". ل J يق ها يف حا� عدم  تأعربت إحدى اQول األعضاء عن  سقلق يطرة "تطب سـإذ قد تؤدي 

ية سوق اQا تداخل مع ا ية  نا ية إىل خلق سوق ا تا يع ا يات ا خلصاحب الرباءة عىل  ل ت ع صط ل ل ب وذكرت إحدى اQول ." لمعل
ترصف بإذن من جوهر الق"األعضاء أن  نفاد حقوق الرباءات هو أن حامل الرباءة، أو أي خشص آخر  تعلقة  ياعدة ا س تمل

هذا  ته  ªتصادية عقب إ J ية نا شمول لرباءة من ا تج ا تغالل ا تاكر القانوين يف ا J نازل عن لصاحب الرباءة،  ح ق ح ح لت مل ن سـ ملي
تجاري ألول مرة بطريقة قانوية تداول ا تج  نا ل لل تاكر براءات تقع اخلط. ملن ية خارج نطاق ا ية ألحصاب احللول ا تا حوة ا ن ل لتقل

يا ". Jخرتاع ناك دو� عضو أخرى تقوم حا لأشارت إحدى اQول األعضاء إىل اتفاق تربس، و ه هذه ب"ي لوضع أسس 
ياسة العامة بغي ". لسـا نفاد اخلاص بقطاع معني، أشارت إحدى اQول األعضاء بأنه  تعلق ال نوف\  يت س تأ"ي كا يد عىل حق أي ل

تاكثر   Kللخشص يقوم رشاء مواد قاب هذا الغرض،[...] ب يث مت رشاهئا  ليف رعاية ت� املواد،   ."توريد األدوية"وضامن " ح

ثال،  .91 يل ا سابقة، عىل  رشيعات ا ملأشارت بعض اQول األعضاء إىل ا س بل يص"لت يف هذا احلق عىل أنه تر خمت تو ." ص
ية بأن الواردات املوازية وأشارت إحدى اQول األعضاء يف أحد  شاهتا الربملا ننا ق ية "م مللكتوفر تواز¡ بني أحصاب حقوق ا

ية نا عا ية الواردات "و " لص ية عن طريق آ نا ية ا نني، اليت تكون حاميهتا مقدمة عىل حامية حقوق ا لحقوق املوا ع لص مللكط ُ
تعامل احلقوق نب إساءة ا سـاملوازية، وهبذا ميكن  نص اكن وأشارت دو� عضو أخرى". جت تفادة من "ل بأن هذا ا سـيق ا لتحق

ية تربس يف هذا الصدد يه اتفا يار واüي نصت  J يحرية ق عل  ".خت

سارية هبا، وال  .92 نظم ا ية اQول األعضاء مالمئة ا يق، ترى غا تعلق مبدى مالمئة اإلطار القانوين الواجب ا لوف\  ل ب ب لي لتط
نفاد غري املؤكد إىل أهنا اكنت تدرس وقد أشارت إحدى اQول. تتوقع إجراء أي تعديالت علهيا J ست األعضاء من ذوي نظام

نظر يف  نفاد احلق "لإعادة ا يح ا ستالقانون هبدف تو يد اQويل(ض كام أعربت دو� عضو أخرى عن رأهيا يف )." لصععىل ا
بق  شود"ملطالقانون ا هدف ا تقد بأنه حيقق ا نبأهنا  ملتع يع رشيع"ل نظر يف  ت، ولكن ميكن إعادة ا مج ية الفكرية من أجل ل مللكات ا

نة" نفاد الوطين، بأنه ". ممكإدخال إصالحات  J بقون قاعدة ستوذكرت إحدى اQول األعضاء ممن  شة "يط نا يا  قجاري حا مل
تلفة ية وقطاعات  بل سلطات و خمهذا املوضوع من  طن مع الوضع يف "كام أشارت دو� عضو أخري يف هذا الصدد، ." ق

بار ما ميكن أن يؤدي Jنفاد عت رشع فرض أحاكما خاصة ال نفاد اQويل من اإلرضار لرباءات، فقد قرر ا J ته ست ملُس
نفاد، و�ü فقد قامت احلكومة ." الوطين ثل، رصحت إحدى اQول األعضاء بعدم كفاية قانوهنا اخلاص ال ستو بوضع "مل

باري يص اإل ثال، نظام الرت يل ا ية أخرى، عىل  ناءات  جا خ ب ملث س يل تمكت  ."سـ
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ناك حتد±ت جوهرية عىل  .93 ية اQول األعضاء بعدم وجود حتد±ت، أو ال يوجد  تحد±ت، أفادت غا تعلق  هوف\  ب ل لي
نفاد احلقوق حىت اآلن نظرا لعدم الزتاøا . األقل يق القانون اخلاص  ستوقد أشارت إحدى اQول األعضاء بأهنا مل تقم  بتطب

يل الرباءات سجنظام  تحد±ت اليت وتعرضت إحدى اQول. تب ية إىل بعض ا نفاد الو J بقون قاعدة ل األعضاء ممن  ن س طيط ت
ها،  يود املفروضة عىل الواردات املوازية"Eتوا وذكرت إحدى اQول األعضاء بأهنا واEت ". لقأساسا يف جمال الصحة، وا

تحد±ت  تعلقة"لا بالد والقضملا تريادها إىل ا ية املزيفة اليت يمت ا تجات اQوا ل  سـ ئ  ."اء علهياملن

تاسع سم ا تاسعا سم ا تاسعا سم ا تاسعا سم ا لا للق للق للق ية: : : : لق تخدامات احلكو Jباري و يص اإل يةالرت تخدامات احلكو Jباري و يص اإل يةالرت تخدامات احلكو Jباري و يص اإل يةالرت تخدامات احلكو Jباري و يص اإل مالرت ج مخ ج مخ ج مخ ج     سـسـسـسـخ

باري  . أ يص اإل جالرت  خ

 72 إجاميل الردود :نظرة عامة عىل الردود
ية  ناءات نظا ما  70 سـتث
ناءات أو عدم ورود إجات   2 سـتثال يوجد ا
باري  يص اإل تلفة للرت باب  جأ خ خم   سـ
تغل   54 مسـغري 
يص  نح الرت خرفض   45 م
سةمم  نا ناهضة  فارسات  للم  38 م
 43 الصحة العامة 
 42 األمن القويم 
ية   37 طنحاالت طوارئ و
تابعة   46 لالرباءات ا
 21 حاالت أخرى 

بارية70 ردا، أشار 72من بني  .94 يص اإل تعلقة لرتا يود  ناءات أو  نص عىل ا بق  ج ردا بأن القانون ا خ م ق تث ي كام . سـملط
رشيالرد من أوحض  لتتني بأن ا E ناء، أو جتاهال اإلجابةهبعات اخلاصة J ثل هذا تضمن  ثام ال  تم وذكر أحد ماكتب . سـت

تعاقدة ها إىل اQول ا بارية ختضع يف  يص اإل ية بأن الرتا ملالرباءات اإل ميمي ج تنظخ نظام . قل بأشارت بعض اQول األعضاء إىل األخذ 
ية عىل نطاق واسع سوابق القضا ئا  .ل

ن .95 باري مبوجب القانون الوطينلعوبوجه عام، يوجد عدد من ا يص اإل شرتكة يف أحاكم الرت بات ا جارص أو ا خ مل . ملتطل
تصة "1": توشمل هة ا يدون وا ý ا جل ئات(ملسـتف بارية؛ ) لهيا يص اإل نح الرتا جاليت  خ يص "2"مت نح الرتا باب اليت جتزي  خ األ م سـ

بارية؛  ي"3"جاإل باري يف  يص اإل بذو� من طالب الرت سابقة ا هود ا ب ا ج خ سجل مل يص طوعي ل مع بعض (خل احلصول عىل تر
ناءات Jيص؛ "4"؛ )سـتث باري للوفاء لغرض من الرت يص اإل خ حتديد نطاق ومدة الرت ج ثاري؛ "5"خ يص غري ا ئ تر سـتخ

تعامالت مع قطاع األعامل؛  "6" ناء ا تحويل،  ية ا لعدم قا ت ل ثبل سوق احمليل يف األساس "7"سـ توريد  يه ا يص يغلب  لل تر ل عل خ
)J يه صاحب الرباءة؛ و"8"؛ )تثناءاتسـمع بعض تعويض اüي حيصل  عل ا  .ن إماكية املراجعة"9"ل

بارية وفقا للقانون  .96 يص اإل باب ميكن مبوجهبا طلب احلصول عىل الرتا ية العظمى من الردود إىل عدة أ جأشارت الغا خ سـ لب
بق يف لك بî عىل حده ثري من اQول األ. ملطا باب اليت وردت يف ردود ا لكتمكن األ تغالل اخرتاع "عضاء يف سـ سـعدم ا

بب يف  تغال% عىل حنو غري اكف؛ وقد ورد هذا ا لسشمول برباءة، أو ا سـ تابعة" ردا؛ ووردت58م يف " لبراءات Jخرتاع ا
يص رشوط معقو�" ردا؛ و46 نح الرتا برفض  خ  42، يف "األمن القويم" ردا؛ و43يف " الصحة العامة" ردا؛ و45، يف "م
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سة غري العاد�ملاملامرسات ا"ردا؛ و نا سة أو ا نا فناهضة  مل ف ية أو احلا� امللحة" ردا؛ و38، يف "للم يف " محاالت الطوارئ القو
باب أخرى" ردا؛ و37  . ردا21يف " سـأ

ثل،  .97 بارية،  يص اإل بة للرتا باب أخرى مو موأعربت بعض اQول األعضاء عن أ ج خ ج تصاد الوطين"سـ J ياجات قا ، "حت
تداخK بني صاحب"و نوعةملاحلقوق ا تجات  يع  شأة تقوم  نولو4 وصاحب  يو تجات ا ت براءة  ن ن ن ب من م م تصم بل يص "، و"تك خالرت

باªت باري ملريب ا لناإل يجة للمعاهدة األوروية للطاقة اüرية "، و"ج باري  يص اإل بالرت تن ج يف احلاالت "، و)"Euratom(خ
نولو4 تاكر ا J هم يف تعزيز تغل فهيا الرباءات بطريقة  تكاليت مل  لس بت ياتُسـ نولو ج ونقل ورش ا لتك ئة"، و"ن عدم "، و"لبيحامية ا

نة  تغالل  يجة حلاالت عدم ا سوق  بة أو األشغال أو اخلدمات يف ا نا بضائع ا يكفاية إمدادات ا سـ ن ل سـ مل معل تغالل عىل (ت سـأو ا
تج معني محمي برباءة اخرتاع"، و)"حنو غري اكف تغالل أي  بة أي خشص يف ا نر سـ ديد تعرض املصلحة العامة لهت"، و"مغ

تجارية"، و"خطري ية وا نا شاء أو تطوير األشطة ا لإعاقة إ ع لص ن يف، ويف إطار "، أو "ن هواء ا لنظأحاكم حمددة وفقا لقانون ا ل
نووية ية ا نة ا لقواعد ا مي  ".لتنظللج

باب  .98 تعلق بأ سـوف\  شمول لرباءة"ي تغالل Jخرتاع ا ملعدم ا ية اليت أشارت إلهيا اQول "سـ نارص الر سـ، اكنت ا ئيلع
ية الطلب يف األ ها بدرجة ال تكفي  تغال تغالل الرباءة خالل إطار زمين معني داخل اإلقلمي، أو ا بعضاء يه عدم ا سـ لتلسـ ل

رشوع بب  ميي دون  سوق اإل ما س قل يد وهو، . ل تحديد تعريفا  للمسـتفوقد قدمت بعض اQول األعضاء عىل وجه ا يان "ل كأي 
يعي بق رصاحة عدم جواز حصول ما� الرباءة ويف إحدى اQول األعضاء، حي". طبقانوين أو خشص  ملطدد القانون ا

ية  تجارة العا نظمة ا سب  ملا ل مل ية أو مقمي هبا، أو Qيه  (WTOملنت تجارة العا نظمة ا ملصاحب براءة من مواطين بî عضو يف  ل م
îب ية أو جتارية قامئة وفاعK يف هذا ا نا لشأة  ع ص باب ) من ية أ باري عىل  يص إ سـعىل تر خلف ج تغK، أو براءة اخ"خ مسـرتاع غري 

ية احلصول عىل  تجارة العا نظمة ا سب  ملتغK عىل حنو غري اكف، عىل الرمغ من جواز طلب صاحب براءة غري  ل مل ت منسـ م
بب باري مبوجب ذات ا يص إ ستر ج  .لخ

تغال% عىل حنو غري اكفب"ألغراض حتديد املقصود  .99 شمول برباءة أو ا تغالل Jخرتاع ا سـعدم ا مل ، قامت معظم "سـ
تعريف مصطلح اQول تغالل"ب األعضاء  تغالل ". سـا J ول األعضاء أيضا يف القول بأنQتفاضت بعض ا سـكام ا سـ
يص، عن طريق إحا� حق /ميكن بارشة أو عن طريق مرخص % واحد أو أكرث، مبوجب إبرام عقد تر خجيب أن يمت  م

ية أو  نا سة  يل مؤ يص أو  نح تر تصادي، أو عن طريق  J تغالل Jع ص س شغ تسـ خ م يه الكفاية "سـتغالل Jخرتاع ق فمبا 
متر بارية يف بعض اQول األعضاء عدم اختاذ خطوات حتضريية ". مسـوعىل حنو  يص اإل نح الرتا بات  ترب من أحد  جو خ م سب ميع

تغالل  J بدء يف شل صاحب الرباءة يف ا باري يف حا�  يص إ نح تر ثال، جيوز  يل ا تغالل Jخرتاع، عىل  سـال ل ف مل س جسـ خ م ب
سه عن تغالل Jخرتاععأو تقا يل ا هزيات فاعK وجادة يف  سـ إعداد  بس  ".جت

تعلق بعدم  .100 باب  بارية فهيا أل يص اإل نح الرتا ية اليت ال جيوز  تويف معظم اQول األعضاء، تقدر الفرتة الز سـ جن خ م م ُ
تغالل  Jتغالل(سـ J رخي إيداع طل) سـأو عدم كفايةª نوات من نح الرباءة أو أربع  نوات من ªرخي  سـثالث  ب احلصول مسـ
متر ملدة ثالث . عىل الرباءة ية املذكورة  بîان أيضا أن الفرتة الز سارية للعديد من ا تسـإلضافة إىل هذا، حتدد القوانني ا ن ل مل

بارا من ªرخي إيداع الطلب، أهيام أطول نوات ا نح الرباءة أو أربع  بارا من ªرخي  تنوات ا سـ ت عسـ تالفات . مع J خناك بعض ه
ثال، يف القوانني املعم يل ا ملول هبا يف بعض اQول األعضاء، فعىل  نح براءة"بس نوات من ªرخي  مفرتة ثالث  ثالث "و" سـ

بارا من ªرخي رش الرباءة ننوات ا ت ية". عسـ تصة حتديد ت� الفرتة الز توىل احملمكة ا نويف إحدى اQول األعضاء،  ý  .مت

تغالل يف بعض اQول األعضاء بدراسة ا .101 J حتحدد عدم كفاية سـ ثالي يل ا سوق، عىل  ملياجات ا س ل تغالل غري : "بت سـا
ية الطلب احمليل ية"، "لتغطاكف  سوق الو ية الطلب يف ا نالقدرة عىل  ل طب يةب"أو، ملقارنة " تل سوق ا ياجات ا يل ا حمللتح ل ت ". حل

ثل  ية،  متلجأ بعض اQول األعضاء ملعايري أكرث معو ية"م فتغل بطريقة غري اك أو " وط معقو�بمل يمت الوفاء به رش"أو " ُمسـ
ية وعىل نطاق واف" سن  نبق  حب ثل " مط ية،  مأو إلشارة إىل معايري اجلودة وا توى، "لمك يK أو جبودة دون ا سـيات  قل ملبمك
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توفر بأسعار معقو� حمددة سلفا يف  توى، أو بأسعار مرتفعة للغاية"، ]"اإلقلمي[مأو  ية أو جبودة دون ا سـية غري اك ملمك أو " ف
يص مت حتديدها وفقا لظروف مماثKتلك"إلشارة إىل  تغالل ". خفة تر يل من اQول األعضاء رشط عدم ا بق عدد  سـو قل يط

بارية يص إ نح ترا يا يك يمت  جالرباءة إىل أقىص حد ممكن  خ م بري . معل نأعىل معدل لإلتاج "معربا عن " أقىص حد"تعهذا ويعد 
ية الطلب  ية  ية ا نا بيكون رضور± من ا لعمل لتلل  ".ح

ية .102 ثل لبويف غا باب قانوية،  تغالل بقدر غري اكف بأ J تغالل أو J ول األعضاء، ميكن تربير عدمQم ا ن سـ سـ ميكن "سـ
تغالل Jخرتاع شل يف ا رس ا باب قانوية  هار أ سـإ لف ن تفسـ نة"، "ظ نظر إىل ظروف  ي بول"، "معل مقبب  قيام صاحب "، "س

تغالل J تربير عدم سـالرباءة  تغال"، "ب بو� لعدم ا باب  سـتقدمي أ مترارها "أو " ل Jخرتاعمقسـ باب سارية ومن املرحج ا سـأ سـ
تغالل J متكني بة  نا سة  سـرس عدم وجود مؤ سـ لس م يعة ". تف باب، يف معظم ت� اQول األعضاء، ذات  بترب ت� األ سـ طتع

ثال،  يل ا تصادية أو قانوية، وميكن حتديدها عىل حنو أدق، عىل  ملية، أو ا س ن بن ق تضمن تو(مكجادالت ذات طابع قانوين "تق
تصادية ية وا با قانوية، و قأ ن ن تصة)تقسـ سلطات ا ý، وتؤكد حصهتا ا باب : "ووفقا ملا ذكرته إحدى اQول األعضاء."ل سـترب األ تع

تغالل الرباءة بة ألعذار قانوية لعدم ا تصادية أو القانوية ذات الطابع املوضوعي  J ية أو سـا ن س ن بن مق باب . لتق سـكام تعد من األ
بو� واليت شلك تا تخدامملق بات أمام ا يعهتا  سـ  عقب باب اليت تقع خارج /بط شمول لرباءة يه ت� األ تغالل Jخرتاع ا سـا مل سـ

يطرة وإرادة صاحب الرباءة ثل، ." سـنطاق  تقين، اخلارجة عن إرادة "ملو ية ذات الطابع القانوين وا لالصعوت املوضو ع
تغالل Jخ يل ا سـوقدرات صاحب الرباءة، واليت جتعل من ا يهملسـتح شلك أكرث مشوال مما هو  تغال%  نع ا علرتاع أو  ب سـ ". مت

تغالل "كام أوحضت دو� عضو أخرى أنه  J باب عدم ية أ باري عىل  يص إ نح تر ثال، ال جيوز  يل ا سـوعىل  سـ مل خلفس ج خ م ب
سويق ترياد أو  تاج، أو ال ية حبظر اإل تغالل غري الاكيف يف ظل رس±ن قرارات حكو J تأو سـ ن لسـ  ذ�، وعالوة عىل." م

تغالل غري الاكيف"ميكن أن  J تغالل أو J سـتربر حا� عدم سـ باب ترجع إىل " ُ القوة القاهرة، "سـيف دو� عضو أخرى، بأ
يطرته تصادية أو "سـأو ظروف خارجة عن إرادة صاحب الرباءة أو خارج نطاق  J تقار إىل املوارد J بب يس  ق، ولكن  ف س بل

تغالل تصادية لال J سـعدم اجلدوى ترب صعوبة توفري املواد اخلام أو صعوبة "أفادت إحدى اQول األعضاء بأنه ". ق تعال 
باري يص اإل بة للرت بو� املو باب ا بحث عن موارد من األ جا خ ج ملق سـ يمت ". ل سوأوحضت بعض اQول األعضاء كذ� أنه 

باب اليت مل يرد ذكرها يف القانون عىل أساس لك حا� عىل حده شة وحتديد األ سـنا ق رت إحدى اQول األعضاء بأن وأشا. م
تعرض  رشيع مل  يا تقديرية"لت سلطة القايض ا يمي  لألي  ل تعني عىل صاحب الرباءة أن يقدم ". تق يال عىل توفر الظروف اليت "يو لد

تغالل الرباءة تغلب عىل عدم كفاية ا نقص أو ا نه وبني معاجلة ا سـحالت  ل ل . يف دو� واحدة من اQول األعضاء عىل األقل" يب
يةويف دو تا بار األمور ا J بار حمدد يأخذ بعني ناك ا ل� عضو أخرى،  ل ت ت عه تدابري : خ نقيض وا ليعة Jخرتاع؛ الوقت ا مل طب

يصا  نح تر تفادة شلك اكمل من Jخرتاع؛ قدرة أي خشص  بل ما� الرباءة أو أي مرخص % لال خاليت مت اختاذها من  يمق ب ُسـ
تغالل Jخرتاع و بق عىل ا نظام ا تمبوجب ا سـ ملط شخص يف توفري رأس ل ها هذا ا يوا نفعة العامة؛ واýاطر اليت  لسخريه  سـ Eللم

يص نح تر تغالل Jخرتاع يف حا� طلب احلصول عىل أمر  خاملال وا مب  .سـ

تغالل عىل حنو غري اكف إال حلاالت اليت تقع داخل  .103 J تغالل أو J ول األعضاء حلاالت عدمQسـال هتمت بعض ا سـ
لسمح دوت. اإلقلمي فقط ثل ت نة،  رشوط ا بعض ا مني من اQول األعضاء  ي ملعب ثل، جيوز أن تقرر "ل  Kبدأ املعام ملمع مراعاة  م

بار  بî[...] عتاحلكومة ا تغال% يف هذا ا ية معادال ال تغالل Jخرتاع يف دو� أ لا سـ ب أو يف دو� أخرى يمت حتديدها "، "جنسـ
نظمة للقرار احلكويم يذية ا ملوفقا للواحئ ا  ".لتنف

تحديد هذا األمر يف تال  .104 تغالال لرباءة Jخرتاع، كام ال هتمت  ترياد عىل إنه ا J ول األعضاء إىلQبنظر بعض ا سـ سـ
نصوص القانوية نا تغالال لرباءة Jخرتاع. ل ترياد عىل أنه ا J ول األعضاء إىلQية ا نظر غا سـيف حني  سـ ب ومع ذ�، يمت . لت

يود يف بعض اQول األعضاء، وال لقيق بعض ا تغالال لرباءة تطب ترياد ا J بار ثال، عىل ا يل ا نص، عىل  سـيت  سـ ت مل س عت ب
يه" Jخرتاع فقط  يا  سعريا مغا تضمن  فطاملا مل  ل ت ترب ". ي ترياد  J ول األعضاء عىل أنQيعتضمن رشيعات إحدى ا سـ تت

يا  تغالال يف حا� كونه اك فا ية وسعر معقول،إل"سـ ية وجبودة عا يات اك سوق اQاخيل  بمداد ا ل بمك تاج فل ن ومن خالل اإل
ترياد Jشمو� برباءات إىل دو� عضو واحدة ". سـو تجات  ترياد  معالوة عىل ذ�، ذكرت إحدى اQول رصاحة أن ا ن مسـ
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ترب  تصادية األوروية  J نطقة يععىل األقل من دول Jحتاد األورويب أو من دول ا ب تغالال"قمل شمول برباءة" سـا . مللالخرتاع ا
شمو� برباءات اخرتاع داخل دو� لكام ذكرت دوتان رصاحة تجات  ترياد  تغالال يف حا� ا ترب ا ترياد  J م بأن ن سـ سـ يع مسـ

ساري شمول لرباءة مبوجب القانون ا ية، وذ� لالخرتاع ا تجارة العا نظمة ا لواحدة عىل األقل من اQول األعضاء يف  مل مل ل . م
ترياد يف حد ذاته "ويف إحدى اQول األعضاء،  J شلك سـال  ت"ي ترياد القانوين أن "غالالسـا سـ للرباءة؛ ومع ذ�، ميكن لال

ية الطلب احمليل ية   îب تغال يف إقلمي ا شمول لرباءة  بيعين أن Jخرتاع ا بغ ل سـ تلمل ثل، يف دو� عضو أخرى، ". م ال "ملو
باري يف مرحK الحقة يص إ نح تر شمول لرباءة من بî آخر  تج  ترياد  جيعرقل ا خ م م ن ترياد، ومع ذ�، يف ح. مسـ J سـا�

تغالل Jخرتاع با قانوية لعدم ا توفر Qى صاحب الرباءة أ سـجيوز أن  ن سـ  ".ت

تعريف اخلاص مبصطلحات  .105 يص، وا نح الرتا بب رفض صاحب الرباءة  تعلق  لوف\  خي م " أحاكم ورشوط معقو�"بس
ية معقو�"و بري ذكرت بعض اQ. ، مل تقدم معظم اQول األعضاء أي إيضاحات أخرى"منفرتة ز يمت حتديد  تعول األعضاء أنه  س
ية"و" أحاكم ورشوط معقو�" ثال "منفرتة ز يل ا مل، عىل  لك "، وعىل أساس "بناء عىل األمر الواقع وظروف لك حا�"بس

تادة"أو " حا� عىل حده تفق مع املامرسات ا رشوط اليت  ملعبقا  ت يار املعقوية ". للط لوأشارت بعض اQول األعضاء أن  مع
نةيتحدد "سوف  ثل "ملعيعىل ضوء الظروف ا يات مماثK، "م،  نولو سويق، واإلªوات من  يا، آفاق ا نولو ججماالت ا تك ج لتتك ل

مثرة يص "أو " ملستواألموال ا تصادية للرت J مية خا ق توسط األتعاب للقطاع املعين، ف\ [...] لق بار معدل  J ممع األخذ يف عت
Kتق تجاري بني أطراف  يص ا سـتعلق بعقود الرت ل مي تعويض" أو "خ لمعقوية ا رشوط ". ل مل "لوأوحضت دو� عضو أخرى أن ا

يجة لوجود الرباءة بار املصلحة العامة وشأت يف األساس كرد فعل أو  J نتتأخذ يف ن تطلب ". عت ييف إحدى اQول األعضاء، 
تج، " لحتديد مدى املعقوية  تاج وسويق ا بدها صاحب الرباءة إل تلكفة اليت  نظر يف ا نا ت ن ل ملل رشوط اليت مت يتك لواألحاكم وا

ها مع العمالء،  تفاوض عىل أسا سا سعروقدرة حتملل تجارية هذا ا ية ا ل ا ل شلك رشوطا معقو� ". لعمل يح أن ما  يوقد مت تو ض
ها مبوجب الرباءة، وجحم إنفاق والزتامات صاحب الرباءة عىل "يعمتد عىل  يص مت  نحيعة Jخرتاع، رشوط أية ترا مخ طب

تعلقة  رشاء العامةملاألمور ا يات ا بات  للرباءة، و معلم يه صاحب الرباءة تعويضا . تطل تعويض اüي حيصل  علبغي أن يكون ا ل ني
يقه يف حمامك دو� أخرى من اQول األعضاء، ". عادال، وال يؤدي إىل مقع أو خفض الطلب بار يمت  ناك ا بو ت تطه وهو مدى "خ

تج  تغالل ا بني يف ا نعني الرا ية  نالقدرة املا سـ غ للمص تعامل وفقا ملل تعويض وا بلغ ا تحمل  تعدادمه  شمول لرباءة، ومدى ا لا ل ل سـ ممل
سائدة؟ تجارية ا للألسس ا  "ل

مية  .106 هة اليت تقرر  قرصحت إحدى اQول األعضاء بأن احلكومة يه ا تعويض املعقول"جل وأشارت بعض اQول ". لا
تعني عىل الطالب تقدمي  يال دامغا"أو " أد�"ياألعضاء إىل أنه  تعويض، وأشارت إحدى اQول عىل عد" لد لم معقوية ا ل

يل عىل أن األسعار املطلوبة من صاحب الرباءة مل تكن معقو�"األعضاء كذ� إىل أنه جيب تقدمي  Qلفرتة ". لاتعلق  يف\ 
هر تة أ ية مدهتا ثالثة أو  شري بعض اQول األعضاء إىل فرتات ز يص طوعي،  ية املعقو� للحصول عىل تر شالز سـخ ن ت من . م

ثال، و يل ا ملذكرت ت� اQول، عىل  هر ما بني ªرخي إخطار ما� "بس تة أ ية املعقو�، فرتة حبد أقىص  شترب الفرتة الز سـ ن متع
يص، وªرخي إخطار طالب  رشوط املقرتحة للحصول عىل هذا الرت يص الطوعي، ومعرته  خالرباءة بواسطة طالب الرت ف لخ

بل صاحب الرباءة بقراره يص الطوعي من  قالرت ترب فرتة " الهنايئ برفض Jقرتاحخ هر من ªرخي طلب "تع، أو أن  شثالثة أ
يص ية معقو�" خاحلصول عىل الرت ية معقو� من الوقت . منفرتة ز شلك فرتة ز نوأشارت دو� عضو واحدة أن ما ميكن أن  مي

يمي ا بار الوقت الالزم لصاحب احلق يف اختاذ قرارا بعد  J ألخذ يفتقبغي حتديده  تن ية عي نولو تصادية وا J ججلوانب تك لق
ية  .ملعنلالخرتاعات ا

سريات أخرى .107 سة، مل تقدم العديد من اQول األعضاء أي  نا ناهضة  باب املامرسات ا تعلق بأ تفوف\  ف للم مل سـ وذكرت . ي
ية،  ية حملمكة الرباءات اإل ميدو� واحدة، يف إشارة إىل سوابق األحاكم القضا تخدام حقوق "قلئ شلك ا سـميكن أن  ية ي مللكا

سة غري عاد� نا فالفكرية  سة". م نا ناهضة  تضمن رسدا للمامرسات ا فوأشارت بعض اQول األعضاء إىل قامئة  للم مل متلت . ت شـوا
ثل  يه،  سعري املغاىل  ثال، ا يل ا مت� املامرسات، عىل  ف تب مل ها "لس شمو� برباءات، و ية ا تجات اQوا ضبطحتديد أسعار ا مل ئ ملن

يزيية مل سوقمتبقمي مفرطة أو  توسط أسعار ا لقارنة  شمو� برباءات"، "مب تجات ا يزيية  ملحتديد أسعار مرتفعة أو  ن أو " للممت
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شاركة يف أسعار مغاىل فهيا" ثري من ت� األسعار "، "ملا سوق بأسعار أقل  توفر عروضا إلمداد ا ندما  بكوبصفة خاصة،  ل ت ع
تج نفس ا ناليت يقدøا صاحب الرباءة  سة إىل عرقK الوصول إىل وفضال عن ذ�، ميكن أ". ملل نا فن تؤدي املامرسات املانعة  للم

ية" ثال، "سـاملرافق األسا يل ا مل، عىل  نافس إىل مرفق أسايس"بس ثل " ملحرمان نفاذ ا عدم توفر سوقا لعرض "ملأو 
رشوط جتارية معقو� تجات وفقا  لا نا". ملن ناهضة  للموقد حددت بعض اQول األعضاء نوع آخر من املامرسات ا فسة ف\ مل

ثال،  يل ا سني، عىل  نا بعاد ا ملتصل  س ف مل س بي تاج"ت شطة اإل تجارية أو أ نعرقK األشطة ا ن ل Jخنراط يف حماوالت تريم "أو " ن
سني نا فإىل إبعاد ا بري للحد من "وحددت دو� عضو واحدة احلا� اليت يكون فهيا اQمج ". مل كعامال مرحجا يؤدي إىل حد 

سة نا فا ثل قدمت بعض اQول". مل سة،  نا ناهضة  تحديد املامرسات ا ية  يغة أكرث معو م األعضاء  فم للم مل ل أي معل آخر يمت "ص
سة نا يد ا سة، أو حيد أو  نا ناهض  ية عىل أنه  رشيعات الو يفه مبوجب ا فتو مل ف للم ن يقص م ط سة "، "تل نا ناهضة  فاملامرسات ا للم مل

توقع أن تعمل ضد املصلحة العامة ياسة العامةتقيي"أو " ملاليت تعمل أو يكون من ا تجارة وخمالفة ا سـد ا يتخذ قرار حتديد ". لل
سة يف معظم اQول األعضاء  نا ناهضة  فاملامرسات ا للم سارية"مل بىن ت� اQول تعريفا "لعىل أساس الظروف ا تت، أو قد ال 

سة "حمددا ملصطلح  نا ناهضة  فاملامرسات ا للم تحديد سلويات [...] مل ييف حد ذاته، وبدال من ذ� تقوم  ك تربها معب تعنة 
بو� مقسلويات غري   ".ك

ية، ذكرت إحدى اQول األعضاء،  .108 سوابق األحاكم القضا تعلق  ئوف\  ب بارية أيضا "ي يص اإل شأ الرتا ججيوز أن  خ تن
تجارية تأسس ". لمبوجب قانون Jحتادات ا يقوم ] صاحب الرباءة[اQفع بأن "يويف هذه احلا�، قد يكون من املمكن أن 

تغالل وض يزيية وغري معوقةسـبإساءة ا يه رشوط غري  يص براءات مع املدعى  متع سويق سائد برفضه إبرام عقد تر بعل ومع ". "خ
يص يلزتم  رشوطا إلبرام عقد تر يه عرضا غري  ترصف فقط يف حا� تقدمي املدعى  ئا  خذ�، يعد حامل الرباءة  مي عل لل مس

نه رفض الطلب دون انهتاك احلظر ميكرشوطه، وأن صاحب الرباءة ال  يزي أو العرقK، خاصة يف حا� ب لمت املفروض عىل ا
ها تخدامه  تخدام موضوع الرباءة طوال فرتة ا تعاقد املفروضة عىل ا نود ا يذ ت� Jلزتامات وفقا  يه  لالزتام املدعي  سـنف سـ ل ب ت لعل . ب

شوهبا إساءة مفرطة، أو إذا رفض صاحب الرب يص  بات صاحب الرباءة للرت يه أن  يإذا رأى املدعى  تطل خعل تحديد م لاءة ا
يه عرضا إلبرام عقد  توفت يف حا� تقدمي املدعى  رشوط قد ا بات العرض غري ا ترب  يص،  علالمكي لرسوم الرت سـ تطل ملتع م خ

مية تقديرية عاد� يص  به حتديد سعر عقد الرت يح لصاحب الرباءة مبو يص  بقتر خ ج ت وأشارت دو� عضو أخرى إىل قانون ". يخ
سـهت� شلك عام بحامية ا  .مل

ئات حمددة، أوحضت  .109 سة قد مت تركه إىل  نا ناهضة  يبعض اQول األعضاء إىل أن حتديد أو إعالن املامرسات ا ف للم همل
ية أو إدارية"مثل  ئئة قضا تاكر أو حمك قضايئ صادر عن أي حممكة"، "هي ناهضة لال حواك�  ية"، "م ، "ئدعاوى إدارية أو قضا

ية] أ[احلكومة Jحتادية و" ئئة قضا نا"، "هي فنة ا مل ية أو وزير يف احلكومةجل سة احلرة"، أو "جسة، وزير اخلار نا فحممكة ا ". مل
سة يف جمال  نا ناهضة  بارية عىل أساس املامرسات ا يص اإل نح الرتا يودا عىل  فقامت بعض اQول األعضاء بوضع  للم مل ج خ م ق

باه املوصالت يا أ نولو شـالصحة العامة و ج يص اإل. تك نح الرتا متل أسس  خويف دو� عضو أخرى،  م حا� "جبارية أيضا عىل تشـ
رشية،  يص األمراض ا تعلقة مبجال  ية  تج أو  باخرتاع  لم شخت معل يح ] ويف ت� احلا�[من ثار±  يصا غري ا تصحنح تر ت لمي ئسـ خ

ية أو اإلدارية سة وفقا لإلجراءات القضا نا ناهضة  ئممارسة يقصد هبا أن تكون  ف للم وقد أشارت دو� عضو واحدة بأن ". م
ت" J تاجئ حسلطات ماكحفة ندة يف ذ� عىل  بارية  يص اإل نح الرتا شأن  سلطة اختاذ قرارات  تع  ناكر ال  س ب ب تمت ج خ مم ت

سة نا تعراض حاالت خاصة نهتاك رشيع خاص حبامية ا فا مل  ."تسـ

تابعة، أشار العديد من اQول األعضاء إىل  .110 تعلق برباءات Jخرتاع ا باب  بارية أل يص إ نح ترا تعلق  لوف\  ت سـ مب جي خ
تقين: "ويهمعايري هامة،  تقدم ا لا تصادية جوهرية"و" ل سمح هبذه ". قمصلحة ا تنص رشيعات معظم اQول األعضاء اليت  تت

ثل تلفة  بارية عىل ثالثة رشوط  يص اإل نح الرتا باب  ماأل ج خمخ مل تغالل Jخرتاع دون انهتاك براءة "1": سـ سـ عدم إماكية ا ن
ي"2"أخرى،  شلك Jخرتاع احملمي برباءة الحقة تقدما  ن  تصادية جوهرية مربطة الخرتاع "3"ا هاما و تقي ية ا ت توفر أ قمه

سابقة ثل إن الرباءة الالحقة يه . لاحملمي لرباءة ا بريات  تخدم القوانني املعمول هبا يف بعض اQول األعضاء  ثل،  مو تع سـ تمل
تغالل الرباءة" أو " براءة ªبعة" ثال"ªبعة"ُويعرف مصطلح ". سـرضورية ال يل ا مل، عىل  مقدم الطلب للحصول "، بأن بس
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تعدي عىل براءة سابقة شمول برباءة اخرتاع الحقة دون ا تغالل اخرتاعه ا يص غري قادر عىل ا لعىل تر مل سـ بدون "أو أن " خ
تصادي J توى تقين أو ا توى ا تغالل الرباءة سواء عىل ا تعدي، يكون من غري ا/دي ا قهذا ا سـ ل سـ سـ ملل بت ". مل تطلوقد 

Qلرشيعات دوتني من ا تغالل ت سـول األعضاء، إضافة إىل ذ�، عدم متكن الطرف من احلصول عىل موافقة صاحب الرباءة ال
شاورات  تجارية يف خالل فرتة معقو� من الزمن أو عقد  تعامالت ا ياق ا تادة يف  رشوط معقو� و مJخرتاع وفقا  ل ل سـ مع ل

ثاري يص غري ا نح تر ئشأن  خ تم  .سـب

تنص رشيعات معظم اQول األعضاء عىل  .111 سابقة احلق ت يص، يكون لصاحب الرباءة ا ثل هذا الرت نح  لأنه يف حا�  خ م م
رشوط معقو�. يف طلب رخصة غري حرصية يف الرباءة الالحقة بادل وفقا  يص ا لتعني أن يمت هذا الرت ت ملي تتطلب رشيعات . خ ت

بادل  يص ا تني مبوجب الرت تدوتني من اQول األعضاء أن تكون لك من الربا ئ ملل عالوة عىل ذ�، ". س الغرضختدمان نف" خ
باري فقط مع "  يص إ شخص احلاصل عىل تر تعلق لرباءة األوىل بواسطة ا تخدام املرخص ف\  J جتعني حتويل خ ل ي سـ ي

شارك معه بل الطرف ا تحويل املزتامن من  ملا وإلضافة إىل هذا، جيوز يف بعض اQول األعضاء أن ". الرباءة الالحقة"أو " قل
يص  باري حرص±خال يكون الرت نطاق . جاإل بغي أن يكون حمددا يف ا باري  يص اإل لترى بعض اQول األعضاء أن الرت ني ج خ

تغالل Jخرتاع بواسطة صاحب الرباءة الالحقة بلغ املدفوع عن سعر احلصول عىل . سـواحلجم الالزم ال تعني أال يقل ا ملو ي
شائعة يص، واüي يمت حتديده وفقا للمامرسات ا لتر شأن وأوحضت دو�. خ تعلق خرتاع  ب عضو واحدة أنه ف\  معلية إعداد "ي

تج غذايئ تج دوايئ أو  نتج ك\يئ،  ن من م تج طلب احلصول عىل "م ية اإلعداد وصاحب براءة ا ن، حيق للك من ما� براءة  ملمعل
باري يص إ جتر ثا. خ J بارية غري باد� اإل يص ا نح بعض اQول األعضاء الرتا ئوعالوة عىل ذ�،  ج تخ ت سـمت رية مبوجب القانون مل

ي نولو يو ساري لالخرتاعات ا جا تك ب س اليت ةلل ية تستأ با ناف ا ت عىل حامية األ ن سم العارش(لص  ).لقانظر أيضا ا

تعلق حبا�  .112 باب  بارية أل يص اإل نح الرتا تضمن رشيعات معظم ت� اQول األعضاء اليت جتزي  تال  سـ جت خ م الطوارئ "ت
ية يه الرضورة القصوى"أو " طنالو ت� احلاالتأ" متلظرف  ية يف بعض اQول . لي تعريفات حمددة  طنتعرف حا� الطوارئ الو ُ

ثل   ،Kث ماألعضاء عن طريق رسد أ سكري"، "أمن اQو�"، "األمن القويم"م نوازل "، "احلرب"، "عهتديد  لالكوارث أو ا
برية تغذية"، "لكأو احلوادث ا " حاالت تفيش الوء أو ما شابه"، "الصحة العامة"، "لحامية املصلحة العامة يف جمال الصحة وا

تخدام العام ألغراض غري جتارية" Jشة اإلسان"،"سـ ها صاحلة  ئة و سني ا نحامية و ي ب ملعحت جعل ي سني األحوال "،"ل حتحامية و
يق مصلحة جتارية حمددة ية، و حتقا تطلب الرضورة تصويب " لبيئ  Sي تصاد أو  J تواملصاحل اخلاصة يف فرع حمدد من فروع ح ق

سةممار نا توى ا ية أو إدارية مل تكن عىل  فسات حمددة يف إجراءات قضا مل سـ وتعرف ت� احلاالت يف إحدى اQول ". مئ
يجة "األعضاء، عىل وجه العموم، بأهنا  نطقة ما  يق هدف ما أو يف   Kساكن وعرق شطة ا ية وأ ياة ا تتعكري صفو ا م نحتق ل ن يع لطبحل

ية ية ا يولو بات ا يعللحوادث والكوارث وا بب لطل ج سائر رشية لنك ية اليت أدت إىل أو ميكن أن تؤدي إىل  ب أو Jج1 خ ع
تصادية، أو يف تعريف آخر بأهنا،  نهيا"قوا وأشارت دو� عضو أخرى بأهنا، ووفقا للمالحظات ". طهتدد اQو� أو موا

ثال، ألمن الوطين، توفري ا يل ا تعلق ملصاحل العامة، عىل  بق،  يدية للقانون ا نا مل س ت ملط مله ب ية، الطاقة لمت ية والغذا ئتجات ا لطب
ساكن،  باكت Jتصاالت  ية،  هر للا شـ ئ  .إىل غري ذ�لك

ت� احلاالت، فقد ذكرت إحدى اQول األعضاء، .113 نص عىل أي تعريفات  لوحىت لو مل يمت ا تشلك احلروب أو أي "ل
ية حاالت  ية أو أمراض و بالد أو أي كوارث  ئحاالت طارئة هتدد أمن وسالمة ا يع يةالطو"طبل ظروف "أو" طنارئ الو

ية" احلاالت امللحة هوم إهنا حا� طوارئ و طنومن ا ية أو "وأشارت دو� عضو أخرى إىل أنه ". ملف نتحقق حا� الطوارئ الو طت
بل جملس الصحة العامة تعامل من  ها أولوية ا نه كحا�  شار مرض خطري واإلعالن  ند ا ية،  قاأل لل ع ت ع نن ثال، " م يل ا ملعىل  بس

رش يف أبريل A(H1N1)ا وء أنفلونز" يص ] …. [2009نت، واüي ا نح ترا خومع ذ�، مل يكن من الرضوري اختاذ قرارا  مب
تجة لألدوية  ملنللمرافق العامة رشيطة حتمل ارشاكت ا يةل لسؤو تاج مضادات الفريوسات م ، وأن تضمن توفري هذه [...]ن إ

ثK عىل حاال. األدوية ش�ت الصحة العامة موقد أشارت دو� عضو أخرى إىل أن األ تضمن  ية قد  مت الطوارئ الو ت طن
نا رشيلا ناعة ا لبمجة عن فريوس نقص ا سل، واملالر± وغريها من األوئةاأل/مل بيدز، وا  .ل
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ية، أشارت بعض اQول األعضاء إىل جواز حصول  .114 تغالل "طنويف حاالت الطوارئ الو سـأي خشص يرغب يف ا
شمول برباءة باري" ماخرتاع  يص إ جعىل تر تغالل الرباءة و. خ سـيف دو� عضو أخرى، فإنه ميكن، مبوجب األمر الواقع، ا

باري أو أكرث من القطاع العام أو "أو " بواسطة أي خشص" يان مكون من خشص ا ية أو بواسطة  ئة قو تبواسطة  ك عي مه
هذا الغرض يهنم  لاخلاص يمت   ".تعي

ها خبصوص األجر املطلو .115 با توجب ا ياسة عامة  تعلق بوضع  عوف\  ت ي سـ يد مقابل حصو% عىل ي بل ا تفب سداده من  ملسـق
ياسة عامة  تضمن  سارية مل  رشيعات ا باري لصاحل صاحب الرباءة، أشارت بعض اQول األعضاء إىل أن ا يص اإل سـالرت ت ل لت ج خ

سعر . تنظم هذا األمر مية ا ياسات عامة، حتدد  ية عامة أو  بادئ تو لوأشار العديد من اQول األعضاء إىل  سـ قجهي ت" م ق عليف\ 
يصلظروف اخلاصة للك حا�، مع  ثل هذا الرت تصادية  J ية خأخذ األ ملق بار مه J يعة "، وأيضا "عتيف نظر إىل  ب طل

تقين لالخرتاع"، أو "Jخرتاع يص يف ا/ال ا لرشوط الرت يص يف ". خ تصادية للرت J مية خيف معظم اQول األعضاء، تؤخذ ا ق لق
بار Jثال، أفادت . عت يل ا ملعىل  تصة بس هة ا تعني عىل ا ýإحدى اQول األعضاء بأنه  توسط معدل عائدات "جلي نظر إىل  ما ل

تجاري بني ا يص ا لالقطاع املعين، يف عقود الرت تقKألخ تعويض، ." ملسـطراف ا تعلق  لووفقا Qو� عضو أخرى، ف\  ال يقل "ي
شائعة يص، واüي يمت حتديده وفقا للمامرسات ا لعن سعر احلصول عىل تر فضال عن ذ�، تؤكد إحدى اQول األعضاء ". خ

يق رحبا معقوال يف نفس الوقت"عىل  سامح للمرخص %  تحقيق أقىص فائدة للرباءة مع ا بحتق ناك عدة عوامل ." ل هكام أن 
ية و نا يح املامرسات غري ا ثل احلاجة إىل  بل بعض اQول األعضاء،  ية متت اإلشارة إلهيا من  سـإضا ت فتصح ل م ق مدى "ف

تخدام Jيص" سـ ناجت من الرت خا تصة . ل ئة ا تعني عىل ا سداد، أشارت إحدى اQول األعضاء بأنه  تعلق بطريقة ا ýوف\  ي ي ل لهي
سداده لصاحب الرباءة" تعويض اüي يلزتم به املرخص % دور± ويقوم  بحتديد مقدار ا نص ". ل تويف دو� عضو أخرى، 

تعويض  شأن ا لاإلجراءات املفروضة  ناء ع"ب بتعني حتديده  شاور بني الطرفنيي مية تريض . لتىل ا توصل إىل  قويف حا� عدم ا ل
ها يف ذات اخلصوص تابعة /لس اQو� بإصدار  حمكالطرفني، تقوم إدارة براءات Jخرتاع ا وإلضافة إىل ذ�، ويف  ".ل

ناء ع تصة،  سلطة ا بري يف ظل هذه الظروف، جيوز  يري  بثري من اQول األعضاء، وحال حدوث  ý لل ك تغ ىل طلب من أحد ك
يصا جديد تصدار تر يص أو وضع رشوطا ال خالطرفني، إلغاء الرت  .سـخ

ترياد  .116 تعلقة  بارية ا يص اإل تعويضات اخلاصة لرتا سـتضمن رشيعات إحدى اQول األعضاء أحاكما حمددة  مل لل جت خ ت
شمو� برباءات ية ا تحرضات اQوا ملوتصدير ا ئ تصادية"وسوف تراعي احملامك . ملسـ J مية قا ية أو غري " و"لق نالعوامل اإلسا ن

تجارية  تعلقةلا يصملا نح الرت خ  بارية يف إحدى اQول األعضاء بأهنا ". مب يص اإل تعويضات اخلاصة لرتا جحتددت ا خ ماكفأة "ل
تداول% 3بقمية  يايئ مع مراعاة سعر ا تج ا يعات هذا ا سب عىل أساس إجاميل  لها املرخص %، و مي ن ب لكحت مل م ُي ويف دو� ". تحمل

ية أو املا� من غري األعضاء، مبعىن، يف حا� عضو  تجارة العا نظمة ا تلفة عىل املا� من أعضاء  ملأخرى، رسي أحاكم  ل مخم ت
ية،  تجارة العا نظمة ا ملأعضاء  ل ية مع ظروف احلا�،فماكفأة اك"م يصمع " ممتشـية  تصادية للرت J مية خأخذ ا ق بار لق J عتيف ،

بة ملا� الرباءة من غري أعضا ية، لنسـو تجارة العا نظمة ا ملء  ل يعة Jخرتاع"م نظر إىل  بماكفأة معقو�  تعلق ". طل يوف\ 
ية تصويب  تجاري فقط  تخدام العام غري ا J يق باه املوصالت، ذكرت بعض اQول األعضاء بأنه جيوز  يا أ بغنولو ل سـ ب تطشـ ج بتك

ية أو إداريةممارسة مت ناء عىل قرارات قضا سة  نا بارها مانعة  ئ ا ب ف للم  .عت

تعلق بعدد املرات .117 باريةفهيااليت صدرت  يوف\  يص إ ج ترا ية اليت صدرت  خ نولو جوا/االت ا بارية، لها لتك يص إ جترا خ
ية، أوهب علمها معظم اQول األعضاء نفت يا¡ت Qهيا توافرئذه األحاكم القضا شأهنا،ب  بارية يف ب  يص إ نح ترا ج أو  خ هام . قلميإ
بارية بعض اQول األعضاء أن اأفادتوقد  يص اإل جلرتا تخدم إالخ تجات   ¡درا، أوتُسـ مل  تعلق  يK جدا  نيف حاالت  ت ملقل

ية تب الرباءاتاألعضاء أفادت إحدى اQولوقد . ئاQوا يصأصدر  اQهي مك أن  بار±اختر  1961 عام واحدا يف الفرتة من ج إ
تل"إحدى اQول األعضاء ويف . بإلغائه قامتاحملمكة وأن ، 2004 عامإىل  مل "لكن "  بعض احلاالت قرارات حتكميزمتسـا

ثاريُيمنح أي  يص غري ا ئتر تحكمي قرار ألية حا� مبوجب سـتخ نح يف . "لا باري واحد يف جمال انبîلأحد اُمو يص إ ج تر خ
تعدين،  لناعة ا نح ص باري ُمكام  يص إ جتر بار±ن آخران مل آخرخ يصان إ ية، وتر با ناف ا جتجات األ خ ت ن ص ية للن ئتجات اQوا لمن

نح. بî آخريف  ثاري لطر، يف بî آخر،ُمو يص غري ا ئ تر يو بزنينيصنت ةقيسـتخ نايئ  ثع  تغال% نظرا ؛ث  جتار± يف سـلعدم ا
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بو� باب  ثالث األخرية دون أ نوات ا مقا سـ ل يصني و. لسـ نحت فهيام احملامك تر تني  خأبلغت إحدى اQول األعضاء عن حا م ل
باريني الخرتاع تخداøادراسةبطاو�  يتعلق أوهلام ني ªبعنيجإ يتعلق  و، ألي ارتفاعامواءمهتوميكن  جلوسا، أو وقوفا سـ ميكن ا

ثاين مب بارشلا يار  يار املرتدد إىل  تحويل ا محول  ت ت ندسة ُمويف إحدى اQول األعضاء . لل باري يف جمال ا يص إ لهنح تر ج خ
ية  ياك نيكا يص وذكرت دو� أخرى عض. عىل أساس اإلخفاق يف العمل (IPC Class: F16B13)مل نح أي تر خو أهنا مل  مت

يK جدا، تقدر بأقل من  باري اليت تلقهتا اكنت  يص اإل بات الرت رش األخرية، وأن  نوات ا باري خالل ا ُإ قللع طل جسـ خ لج
توسط نة يف ا يص واحد يف ا ملتر لسـ  . خ

ياسة العامة  .118 تعلق بأهداف ا سـوف\  شودة منلي بارية، تقدمي  ملنا يص اإل جالرتا عضاء العديد من اQول األحددت خ
ية تا لاألهداف ا تخداممنع : ل ثاري سـإساءة ا J نفعة العامة، إجياد توازن،سـتئاحلق سورة احلصول عىل ،مل تعزيز ا تجات  ي ا من مل

تلكفة ثةوهتدف بعض اQول األعضاء إىل إجياد توازن بني مصاحل أحصاب براءات Jخرتاع ومصاحل األطراف . لا ثا لا عىل . ل
ثال، أشارت مليل ا توازن بني "إىل ل هذه اQو بس تاكرحق لا Jنوحح نفعة العامةملم ا توازن من خالل "و" مل وا  أدوات إªحةلا

يث يوجد الزتام مبصاحل  صاحب الرباءةتقيد حق ياسة العامة سعى بعض اQول األعضاء ومثة هدف آخر" أعىلح  إىل للسـ 
ثاريإ منع  هوحتقيقه J تخدام احلق تئساءة ا ثل،سـسـ هور من" م  ثاريإ أي مجلحامية ا J تخدام احلق تئساءة ال أو " سـسـ

تاكر  حيد ا تصادية"تقي J ية أو قالرضورات Jج1 ية  األع هور من أي إساءة ح"أو " ة العامللمصلحةمهكرث أ مجلامية ا
ثاري اýول لصاحب الرباءة J تخدام احلق تئال  ".سـسـ

بق، تركز بعض اQول األعضاء عىل مصلحة اQو� أو  .119 هور معوماصلحة مسـإضافة إىل ما   توصف بأهنا ويه ،مجلا
بارات " متع "أو"  العامةاملصلحةعتا ية ا تصاد ورفا J ية/ ه قمن بî املصاحل"أو " ت تصاد ا يوية ال لا ، أو للصحة العامة أو قحل

يث  تغالل عدم يؤديحلîفاع الوطين، أو  ها هذه الرباءات أو سـا تغال لا شديد عىل حنو غري اكف سـ  لإىل اإلرضار ا
بîحتي نفعة العامة" أو" لاجات ا تخدام الرباءات   إحدى اQول األعضاءأبرزتوقد ". ملا ية ا سـأ يع"مه شجية  تاكر تبغ J ب

يني يا من جانب أشخاص آخرين  نولو تقدم يف جمال العلوم وا يق مزيد من ا نو معل ج تك  أشارت إحدى اQول يف حني". لحتق
تجارة "األعضاء إىل هدف آخر هو  بîقتصاد الهنوض ولتعزيز ا تغالل عن طريق لا ها الرباءات سـا متال صفبو حم مصدرا 

بî بأمكW،لîخل يس فقط ألحصاب الرباءات ولكن أيضا  لل  باري، ، من وEة نظرها،ينبغيو ،"ل يص اإل ج أن هيدف الرت خ
يا ورشها"من بني أمور أخرى، إىل  نولو ننقل ا جل تاكر إضافة إىل ذ�، أشارت إحدى اQول األعضاء إىل أ". تك J بن

تطاععرقل إذا سـُي تغالل صاحب الرباءة سـا نع ا سـأن  نع  Jخرتاع مي نات ميو ية حتسيإدخال   ه عدم تقدم من خاللعليهفإضا
متدة[خيص اللحصول عىل تر ثل و. "]ملعللرباءات ا ياسة العامة  تعددة  يق أهداف  مسعى إحدى اQول األعضاء إىل  م سـحتق للت

همسـساءة اإمنع أحصاب الرباءات من " يع ، قتخدام حقو ضامن معل نظام من أجل  ؛ Jخرتاعات واإلبداعاتتطبيقتشجو
يعي  بالرباءات شلك  هور وحاميةطب ياسة العامة وأكدت". مجلمصاحل اQو� وا شودة من لسـ دو� أخرى عىل أن أهداف ا ملنا

تضمن ا بارية  يص اإل تلرتا ج تجات واحلصول عىلخ سـهت�"ملن ا متكن ،"ملحامية ا تيث  سـهتلكألا "حب تجارية وا ملعامل ا ن من ول
شمو� حبامية مبوجب براءة اخرتاع بأسعار معقو� تجات ا نفاذ شلك معقول إىل ا ملا ن ب تجات " ملل تاح ا نوأن   للمسـهتلكني"ملت

متلني باري، أن ". حملا يص اإل ية الرت جوتعزتم إحدى اQول األعضاء، من خالل آ خ تفاوضتوفرل شأنلل حافزا لألطراف   ب 
يص الطوعي اتفاقات ال ية إجراءات يف اQخول علهيا بدال من وJتفاقخرت يص سعيا  بني الطرفني ئقضا خللحصول عىل الرت
باري ياسة العامة هو ". جاإل سة "لسـوقد ذكرت إحدى اQول األعضاء أن أحد أهداف ا نا نايف  سلوك ا فنع أو مقع ا للم مل ل م
رشوعة  ".ملا

يق أهداف حم و .120 حتقسعى بعض اQول األعضاء إىل  ياسة يف جمال الصحة العامةت أشارت إحدى اQول و. للسـددة 
ياسة  نظام يف إطار الربتوكول املعد ":يهللسـاألعضاء إىل أهداف حمددة  تفادة من ا J� ل تعلق جبوانب حقوق سـ ملل لالتفاق ا

تجارة   Kتص ية الفكرية ا لا مل تجارة الع) (ياتفاق تربس(مللك نظمة ا متده ا/لس العام  لاüي ا مل ية يف ع سمرب 6ملا ) 2005ي د
ترياد  ية"و" األدويةسـال تجارة العا نظمة ا ية إىل دول أخرى أعضاء يف  تجات اQوا ملتصدير ا ل ئ من شد". مل  إحدى اQول تنو

ياسة العامة حتقيق األخرى األعضاء  ثالمشرية، ، احلصول عىل خدمات الصحة العامةهوللسـهدف حمدد  يل ا مل عىل   ،بس
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ت"إىل  يملناحلصول عىل ا ية مل للتصدي ةئجات اQوا نا بîان ا مش�ت الصحة العامة اليت تواجه العديد من ا ل بîانول   األقللا
نا ش�ت ا لمنوا، السـ\ ا رشيمل ناعة ا لبمجة عن فريوس نقص ا سل واملالر± وغريها من األوئةألا/مل بيدز وا  وأشارت". ل

هدف قدإحدى اQول األعضاء إىل أن  ياسةرمسمعلية  "يف ورد لهذا ا  ". العامةلسـ هذه ا

ية، .121 ية واألحاكم القضا شات الربملا نا رشيعات وا تارخي ا تعلق  ئوف\  ن ق مل ب  معظم اQول األعضاء أية معلومات  مل تقدملتي
ية شأن هذا املوضوعا قانوهناتتوأرصت إحدى اQول األعضاء عىل اإلشارة إىل رشيع. فإضا أشارت دو� يف حني . ب العام 

يق أحاكم اتفاق تربس ؛ل أحاكم قانون الرباءاتأخرى عضو إىل تعدي ي بغرض  تعلقةتطب باري يف قانوهنا  ملا يص اإل جلرت خ
تعديالتلعديد من ل خضعتأحاكøا قد "أكدت دو� أخرى عضو أن و. الوطين نواتلا نات عرب ا سـ وا لس يتح شرية إىل "ل م، 

بادل  باري ا يص اإل ملتالرت ج باªت ولرباءات لخ تعلقة  نا يةحامية المل با ناف ا تأل ن   هذا أناألعضاءول اQ وذكرت إحدى. لص
ناء Jحتاد األورويب "ُ أدرجسـتثJ ا إىلøول األعضاء بي( ذكرت". بعد انضامQشات أ إحدى ا نا تعلقة  قن الو6ئق ا مل مل
ية  باري هو تبنينالربملا يص اإل ج أن الغرض من أحاكم الرت سـهت�"خ  عضو أن سلطة  دو� أخرىوذكرت". ملحامية مصاحل ا

بداية  بارية اكنت يف ا يص اإل لنح الرتا ج خ تجارة، /م تقلمث للس ا ية /لس امللكة، مث إىل احملامك تنا نة القضا نه إىل ا ئ  للج م
رشينمبوجب تعديل الالحق لقانون الرباءات يف بداية القرن ا لع ا مييو. ل توى اإل قلعىل ا بحممكة العدل األوروية ، أصدرت ملسـ

يصمنح عدم  "انبîلحد األ، حكام جيزي أيضا بارية يف حا� الوفاء خترا شمول محلاية مبوجب براءة ملانتج ملا لطلب عىلج إ
ترياد من دول أخرى أعضاء يف Jحتاد األورويب J سـعن طريق." 

بق، فإن معظم اQول األعضاء   .122 تعلق مبالءمة اإلطار القانوين ا ملطوف\  با أو ترى أن اإلطاري نا سـ  يب عن هذا جتال م
سؤال نظاممرشوع  إحدى اQول األعضاء Qىيوجد و. لا حاجهتا إىل أعضاء عن  ثالث دول أعربت. لقانون إلصالح ا

يهنا  �يق الربوتوكول املعدمن أجل نتعديل قوا يذيل التفاق تربستطب ية  تنف  شأن اتفاق بغ .  والصحة العامةيتربسب إعالن اQوحة 
نظام مالمئ؛ نظرا ألن وأعربت إحدى اQول األعضاء عن ر باري عن طريق تقدمي "لأهيا بأن ا يص غري اإل جاحلصول عىل الرت خ

شمول لرباءةطلب من خشص يعزتم  تغالل Jخرتاع ا ملا نة،سـ ". الغرض من قانون الرباءات] خيدم[معي بعد اختاذ إجراءات 
رشوع قانون رييس إلصالح برا ئورأت إحدى اQول األعضاء أنه نظرا الع1د  بعد متاما م ملستءات Jخرتاع مؤخرا، مفن ا

سأ� قربا تعديالت عىل هذه ا يإجراء مزيد من ا مل  . ل

شأن .123 وذكرت بعض اQول األعضاء أن نظام . لوأشارت معظم اQول األعضاء إىل أهنا مل تواجه أية صعوت يف هذا ا
بق، أو أهنا مل تواجه أية صعوت لعدم وجود ح باري قلام  يص اإل ُيطالرت ج باريخ يص اإل جاالت للرت ورأت إحدى اQول . خ

باري"األعضاء أن  يص اإل بري اüي يقع عىل مودع طلب الرت بات ا جعبء اإل خ لك وأشارت دو� . يعد إحدى الصعوت" ث
بارية يص إ ية، حىت يف حا� صدور ترا نو ية ا تجات اQوا تاج ا ية أو عدم قدرهتا عىل إ ناعة ا جأخرى إىل جعز ا خ ع ل ئ ن ن حملل  .مللص

 نJتفاع احلكويم .ء

 72 إجاميل عدد الردود نظرة عامة عىل الردود
ناء قانوين   49 سـتثا
ناء أو ال يوجد رد   23 سـتثال يوجد ا
باري  يص اإل تلفة للرت باب  جأ خ خم   سـ
تغالل Jخرتاع   14 سـعدم ا
يص  نح الرتا خرفض   13 م
رشوعة  سة ا نا ية  نا ملاملامرسات ا ف للم  13 فمل
 29 الصحة العامة 
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 37 األمن الوطين 
ية   29 طنالطوارئ الو
متدة   5 ملعJخرتاعات ا
باب أخرى   20 سـأ

رشين 72 ردا من بني 49وأشار  .124 نني و ناء Jتفاع احلكويم، وبني من ا نص عىل ا بق  ع ردا إىل أن القانون ا ث ت ن ت ي ثملط سـ
ناء أو مل تمت اإلجابة ردا J ثل هذا نص عىل  بق مل  ث أن القانون ا تم ي سؤالسـملط  .لعىل هذا ا

تصة إذ¡  .125 ئة  نح  نة، أن  نص العديد من قوانني اQول األعضاء عىل أنه جيوز، بصفة عامة، يف ظروف  خمو ي مت ي هي مع
يان حكويم أو لطرف 6لث مأذون % من احلكومة دون اشرتاط موافقة صاحب الرباءة تخدام الرباءة  لك ومع ذ� توفر . سـ

ت ية بطرق  خماQول األعضاء هذه اآل  .لفةل

يوعا .126 ية العظمى من الردود عدة أسس، أكرثها  رشوعة لالتفاع احلكويم، ذكرت الغا تعلق ألسس ا شـوف\  ب ن لي : مل
ية أو الطوارئ القصوى" ردا، 37يف " الوطيناألمن " باب 29يف " الصحة العامة" ردا، 29يف " طنالطوارئ الو سـ ردا، أ

شمول 20أخرى يف  تغالل Jخرتاع ا مل ردا، عدم ا تغال% عىل حنو غري اكفسـ نح " ردا، 14 يف" سـمحلاية أو ا مرفض 
يص رشوط معقو� بالرتا رشوعة" ردا، 13يف " خ سة غري ا نا رشوعة أو ا سة ا نا ية  نا ملاملامرسات ا فمل مل ف للم  ردا، 13يف " فمل

متدة"و  . ردود5يف " ملعبراءات Jخرتاع ا

باب األخرى احملددة .127 ثلسـوأشارت اQول األعضاء إىل بعض األ م لالتفاع احلكويم  اQفاع الوطين وقت احلرب أو : "ن
ثورة أو حاالت الطوارئ املامثK أو للمصلحة العامة بات أو األوئة وغريها من املواقف "و" لا ية أو ا بالكوارث ا لنكيع لطب

نفعة العامة"و" الطارئة ية"و" حامية الصحة العامة"و" ملا سالمة ا يئا رشية و"و" لبل ئة ا حتحامية ا لب تمنية القطاعات "و" سيهنابيل
تصاد± همة ا قا يح ممارسات حتدد يف إطار "و" مل ندما يكون من الرضوري  تصاد، أو  J ه1م اخلاص بفرع معني يفJتصح ع ق

نافس يقة  ية أو إدارية أهنا  تية قضا مع ئ يض الواردات أو "و" مصاحل جتارية حمددة"و" للمعل ها و ختفتعزيز الصادرات وتو جهي
تجاريواردات من أي  يح املزيان ا بîان أو من أي بî و  يع ا لنوع من  تصح ل ية"أو " مج تصادية الو J ياجات Jن طت ق  ".ح

تعريف  .128 تعلق  بوف\  ية"ي  تقدم معظم اQول األعضاء تعريفات  ال،"حاالت الطوارئ القصوى"أو " طنالطوارئ الو
تلفة  غريأخرى  ية توشري ت� اQول األعضاء. املدرجة لفعلýاألسس ا نا J يعة هذه املفاهمي إىل ا ها  ئ يف تعر ت ثب ل سـيف لط

متعاحلفاظ"والهتديد اüي يواجه  للظروف ياة ا / عىل اإلمدادات واخلدمات الرضورية  ها" حل نص. ثلأو ما ميا بق يو ملط القانون ا
شمل،الطوارئ القصوىعىل أن يف إحدى اQول األعضاء  ية مكثال،  ت قد  نص القانون. هائKحصأزمة   يف دو� أخرى يو

نع اإلسان أو جراء حوادث تالطوارئ يه حا� "عضو عىل أن  ية أو من  نطقة حمددة جراء ظاهرة خطرية  نشأ يف  ص يع طبن م
ية  سائر ويف تسـببت لفعل أو تتسبب ميكن أنأخرى أو كوارث طبيعأو كوارث  ئة أو  وأنر بصحة اإلسان ارضأخ  يف لبيا
برية  ية  كسارة ما ل رش  أوضاعويف تدهورخ شري ". لبا  املوارد حامية"إىل " األمن الوطين"يويف إحدى اQول األعضاء 

ية شري"سـواخلدمات األسا ي(  ت،  ية إىل ب بقة يف بعض اQول ، مع أنفقط" العقاقري واألدوية"طن الطوارئ الو ملط القوانني ا
شري إىل احلرب و ثال عىل،أشارت إحدى اQول األعضاءو .اثKمم أوضاع  إىلتاألعضاء  يل ا مل  � إىل أن قانوهنا مل يعرف ،بس

سكري أو احلرب الطوارئمفهوم هجوم ا شمل ا هوم قد  لع، لكن ا لي  .باألوئة أو أوضاع مماثK وملف

ئة اليت  .129 تعلق  يوف\  تفاع احلكويم، تأذنلهي بق يف بعض اQول األعضاء حيددن ال سلطة " وأ" احملامك"ملط القانون ا لا
تصة نونص قوانني بعض اQول األعضاء عىل أن Jتفاع احلكويم يمت ". احلكومة"و أ" امل�" وأ" ýا بناء عىل طلب أي "ت

نصب تصة أو حبمك ا ملخشص معين أو أي سلطة   . مماثKهيئاتأي  أو" خم
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يمت إخطار صاحب الرباءة تقدموأشارت معظم اQول األعضاء اليت  .130 ناء Jتفاع احلكويم إىل أنه  س ا نث  لكام أمكنسـت
تشرتط بعض اQول األعضاء أن تكون و. ننح Jتفاع احلكويم ونطاقهمب  إخطارهكام أشارت إىل رضورة ، معقول حنوعىل

ن أيضا قرص نطاق Jتفاع ومدته عىل غرض Jتفاع املرصح به، تشرتط كام مكتوبة،اإلخطارات  ن يكون Jتفاع املرصح وأنن
ثاريغري به  ترصحي"ة عىلونصت بعض اQول األعضاء رصاح. سـتئا تفاع هيدفب لا سوق ، يف الغالب،نأي ا ل إىل تزويد ا

ترصحي، أو حق  بعض اQول األعضاء عدم جواز نقل أوحضتإضافة إىل ذ�، ". احمليل رشكةداخل" نقW فقط جوازلا  ل ا
شمول محلايةيُسـتخدم حيث) جزء مهنا أو( بق يف إحدى اQول األعضاء." مل Jخرتاع ا ملطونص القانون ا  أال حترم" عىل ي

بذلبوأشارت بعض اQول األعضاء شلك حمدد إىل ". ترصحيلا يف احلصول عىلق احلا� الرباءة من م احلكومة  يرضورة أن 
يص طوعي من ما� الرباءة باEدمقدم الطلب  بة أحاكم وخ للحصول عىل تر نا سـرشوط جتارية  ية معقو�وم . منخالل فرتة ز

نح J جيوزو بلحىت يف مرحK " يف أي وقت"نتفاع احلكويم ميف دو� أخرى عضو  نح الرباءة، مبا يف ذ� مرحK قما  م 
تفاظ رسية طلب الرباءة Jب  .ح

ثاريةأ رضورة عىل بعض اQول األعضاء رصاحة ونصت .131 يص Jتفاع احلكويم غري ا ئن تكون ترا تخ  نص عدد كام. سـن
شأن  بيل من اQول األعضاء عىل أحاكم   ".ةمصادرة حق الرباء"قل

يد .132 تعلق  ملسـتفوف\  ية وأطراف ،ن من Jتفاع احلكويمي ئات حكو محددت معظم اQول األعضاء  ها اهي ثة بو صف 6 ل
نيدة من Jتفاع احلكويم ثالمسـتف يل ا مل، مهنا عىل  ثالث اüي حيدده الوزير "بس ية أو الطرف ا ئة احلكو لا مي اإلدارات "و" له

ية أو  ية[...] ماحلكو ئة حكو مرشكة أو  سة بîية" أو "هي ية أو مؤ سة حكو سمؤ ي ومس ن ونن أو القانويولطبيعاألشخاص ا
ها ه جيوز أن عىل بعض اQول األعضاءنصتوقد ". للتسويق بني  تصة أن تعلن إلغاء القرار، إذا  ئة ا ل  ت ý الظروف اليت أن للهي

شمول لرباءة تفاع الخرتاع ا ترصحي ال ملأدت إىل ا ن  . مل تعد قامئةل

يه بن Jتفاع احلكويم رضورة ربطم اQول األعضاء  معظتشرتط .133 بة وفقا ملا  نا متلدفع ماكفأة  سـ لظروف، مع مراعاة ام
ترصحي تصادية  J مية للا ق  ،)أو مودع طلب الرباءة(التفاق بني اQو� وما� الرباءة تتحدد اإلªوات أن  وذكرت هذه اQول .لق

توصل إىل اتفاق ودي بل ªوات تحدد اإلت ،لويف حا� عدم ا تصةلاِقمن  ýئة ا ثلهي يف إحدى اQول وأشري إىل أنه .  احملمكةم، 
تخدم ملا� الرباءة ، جيوزاألعضاء ُاüي ا ها احلكومة أو من جانب  اخرتاعه سـ جلنع من أ  من أجل " أن يقايض احلكومةُص

تخدامعناكمل أو تعويض حلصول عىل تعويض معقول ا يع هذا Jخرتاعسـ ا تعويض يوشمل". هتصن و " الاكمل وأاملعقول "ل ا
ها صاحب الرباءة  يف املعقو� اليت  تاك حتملا ل تقايض،إجراءاتيف إطار ل هود  املدفوعةالرسوم املعقو�مثل  ل ا لش للخرباء ا

بدإىل أنه أيضا أشارت إحدى اQول األعضاء و". واحملامني سارة أو رضر جراء تكإذا  شفخ ما� Jخرتاع   عىل لكا
با فإن،Jخرتاع نا بغي للحكومة أن تدفع % تعويضا  سـه  مي  .ن

بق فهيا  .134 ية اليت  نولو تعلق بعدد املرات وا/االت ا ُطوف\  جي  معظم اQول األعضاء أفادتنJتفاع احلكويم، حق لتك
شأنبيا¡ت أو جسالتQهيا  وأنه ال توجد قط، يُسـتخدم مل احلقأن هذا  نظرا وأشارت بعض اQول األعضاء إىل أنه . ل هبذا ا

ئة إدارية يف Jتفاع احلكويم شاركة أي  نلعدم  ي يمي ؛هم تعذر  تق  وأوحضت إحدى اQول األعضاء أن ماكتب . معدل تكرارهي
تخدام احلكويم "يف عادة تشرتكالرباءة ال  تعلقة ال سائل ا سـا مل بارشة مع ما� "مل تفاوض  ية  ية ا م، وأن اإلدارة احلكو تم ملعن

ها، أفهـي ترى، وومع ذ�، . الرباءة نفذلفهمفقا  تخدام احلكويم ¡درا ما  تعلقة ال تن األحاكم ا سـ  ألن احلكومة تفضل ؛مل
يص  شأن الرت تفاوض  خا ب بدو،.  طرف آخرشأهنا يف ذ� شأنل  أن احلاجة إىل حتديد ودفع تعويض وEة نظرها،من  يو

J تكون، عىل األرحج،سـتخدام احلكويممقابل يصم  إبراإىل اليت تدفع أحد العوامل سـ  يديختر وأشارت دو� أخرى . تقل 
هو�  منعضو إىل أن هبذا الوصف، وإمنا " يصدر"مل ن هذا Jتفاع ألن ن Jتفاع احلكويم نظرامعدل تكرار حتديد بساملمكن 

بوت عىل الرباءة، بدعوى تعدهيامقاضاة احلكومة عىل  يشـمتل بدال من ذ� سؤولثو ل  تعدييهتام إحدى وأشارت . ل عن هذا ا
يةبشأن 2004 إىل حا� واحدة يف عام ل األعضاءاQو تجات اQوا تعلق  ئ اخرتاع  ن  .ملي
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ناء Jتفاع احلكويم، أشارت بعض اQول األعضاء إىل  .135 تعلق  ياسة العامة اليت  تعلق بأهداف ا نوف\  ت ت سـ ثي سـ ل
يوية" ناء Jتفا. للحكومة" املصاحل العامة"و " حلاملصاحل ا نوأوحضت هذه اQول أن ا ثت ية "ع احلكويم يكفل سـ فحقوقا اك

ية سمح للحكومة "طنللحكومة يف حا� الطوارئ القصوى أو الطوارئ الو تاEا "ي، وأنه  حترشاء األEزة أو اخلدمات اليت  ب
ية اخلاصة ها احلكو مألغرا يح إماكية حامية "ض ن، كام  نفعة العامة "تي بî عىل حنو خطري] يف احلاالت اليت[ملا ياجات ا لهتدد ا " حت

ساكن"و يف احلاالت اQامعة أ ية ا للرفا بغي حامية املصلحة العامة ". ه ينوقد أشارت دوتان من اQول األعضاء إىل أنه  من "ل
ناء فرتة الطوارئ القصوى متع أ ياجات امللحة  J ية ثأجل  ت للمجب ح وأوحضت إحدى ". بحاالت األوئة الطارئة املعقدة"أو يف " تل

بب األسايس ياسة هو لساQول األعضاء أن ا هور إ"لسـ لوضع هذه ا شمو� محلايةمجلنفاذ ا تجات ا ملىل ا ل وأشارت دوتان ".ملن
هاøا إىل إعاقة احلكومة عن العمل من  ها  نح احلكومة للرباءات يف إطار ترص بغي أن يؤدي  ملمن اQول األعضاء إىل أنه ال  يف م ين

ثK يف إداراهتا و"ُوذكر أن . أجل املصلحة العامة تجار القطاع اخلاص، تعمل يف العادة يف جمال مماحلكومة  لسلطاهتا، خالفا 
شمو�  تغالل Jخرتاعات ا تعلق  ها وضع خاص ف\  بغي أن يكون  تجارية؛ üا  ملاخلدمات العامة، ويس األشطة ا سـ ي ي ل لن ن ل

تغالل براءة Jخرتاع، كام أبرزت إحدى اQول األعضاء، "محلاية يكون ا سـ، وإال  " صلحة الصحة العامةمتعارضا مع م"سـ
تصاد الوطينمتع"و J ول األعضاء ".قارضا مع مصلحةQياسة العامة، أشارت إحدى ا تعلق ألهداف األخرى  سـ وف\  للي

سـهت�"إىل   .ي إىل اتفاق تربسأخرىبي( أشارت دول أعضاء " ملحامية ا

ية واألحاكم القضا .136 شات الربملا نا رشيعي وا تارخي ا تعلق  نوف\  ق مل ل تارخي لتي لية، أشارت بعض اQول األعضاء إىل ا ئ
تصK هبذا األمر ملالطويل للحمك وللقضا± القانوية ا رشيعي هو . ن هدف ا لتوأشارت إحدى اQول األعضاء إىل أن ا إªحة "ل

ية عىل الفور، ويس يف هناية فرتة براءات ا متلJخرتاع هلم من أجل توفري اخلدمات اليت تقدøا احلكومات ا لن ل وأبلغت ". يكملع
تعديالت يف  بعض ا نه خضع  نص األصيل لقانون الرباءات،  لإحدى اQول األعضاء أن Jتفاع احلكويم قد ورد يف ا ل ل لكن

ثالثة األخرية رشيعي قد أشار إىل قوانني وال±ت . لاإلصالحات ا تارخي ا باه إىل أن ا J ول األعضاءQتت إحدى ا لتو ل تن لف
ية أخرى يري يف لوذكرت دوتان عض. ئقضا ها ªرخي طويل، وظلت لعقود دون  تفاع احلكويم  تعلقة ال تغوان أن القواعد ا ن لمل

بîان إىل عام (جوهرها  ها يف أحد ا ليث يعود ªر خي يمت بغرض أداء "نوأشار حمك قضايئ إىل أن Jتفاع احلكويم ). 1883ح
ýيذية أو ا سلطة امللقاة عىل عاتق احلكومة ا لتنفالواجب أو ممارسة ا تصاصاهتا، وشمل ل يو� إلهيا مبوجب القانون أو مبوجب ا خ

هور ترصف "وأوحضت إحدى اQول األعضاء أن ". مجلذ� تقدمي اخلدمات إىل عامة ا نح احلكومة حق ا لالقانون قد صدر  مل
نه يف اQفاع ع ية يف اQفاع عن اململكة، يك حيقق هذا Jخرتاع أقىص فائدة  مالاكمل يف أي اخرتاع % أ  ".ن اململكةمه

توقع إدخال أية تعديالت  .137 ناسب وال  بق Qهيا  ية العظمى من اQول األعضاء أن اإلطار القانوين ا يُوترى الغا ملط مب ل
تايل. عليه نحو ا يكون عىل ا يعدل قربا  لوقد أبلغت إحدى اQول األعضاء أن إطارها القانوين  ل ل ي تيض الصحة : "ُسـ تقندما  ع

شلك تلقايئ، ية أو بالعامة ذ�، جيوز  تجات ا يات احلصول عىل ا ية أو  تجات ا نوحة  تغالل الرباءات ا ب ا ن لعمل ب ن ملم لطسـ مل لط للم
تجات  الالزمة للحصول عىل للمنتجات تجات، يف حا� عدم توافر هذه ا يع هذه ا يات  ية أو  تجات ا نهذه ا ن ن لعمل ب ملن مل تص لط مل

ية أو يف حا� ارتفاع أسعارها بصورة  يات أو جبودة اك فهور  بناء عىل طلب  وقد وافق القانون اإلداري،". غري عاديةبمكللجم
نصب تغالل الرباءات حبمك ا ملمن إدارة الصحة العامة، عىل ا ية  .سـ تجات ا بق األحاكم املذكورة أعاله أيضا عىل ا بو ن لطنط مل ت

يع أو يعاين من قصور يف هذه القدرة، مبا ي1ىش  تقر إىل القدرة عىل ا  îتصناليت تصدر إىل ب ل� يف لمع Jتفاقات اQوية ُ
سارية رشيع عىل Jتفاع احلكويم ". لا نص ا يا غري اكف؛ إذ مل  تربت إحدى اQول األعضاء أن اإلطار القانوين Qهيا حا نوا ي ل لتع

بحث  .لألغراض ا

يات Jتفاع احلكويم .138 تخدام آ ية العظمى من اQول األعضاء أية حتد±ت ف\ خيص ا نومل تواجه الغا ل سـ وأشارت . لب
ئات اليت تقع مضن نطاق احلكومةإحد ته احملامك هو حتديد ا تحدي الرييس اüي وا يى اQول األعضاء إىل أن ا E لهل  . ئ
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سم العارش سم العارشا سم العارشا سم العارشا باªت الخرتاعات : : : : لقلقلقلقا بطي ا تفاع  تفاع املزارعني أو ا تعلقة  يدات ا ناءات وا J الخرتاعاتباªت  بطي ا تفاع  تفاع املزارعني أو ا تعلقة  يدات ا ناءات وا J الخرتاعاتباªت  بطي ا تفاع  تفاع املزارعني أو ا تعلقة  يدات ا ناءات وا J الخرتاعاتباªت  بطي ا تفاع  تفاع املزارعني أو ا تعلقة  يدات ا ناءات وا Jن ن ن مل ني ن ن مل ني ن ن مل ني ن ن مل للللي ن نث نث نث تث تت تت تت سـت سـسـ سـسـ سـسـ ممممسـ للللتقتقتقتق
شمو���� برباءة برباءة برباءة برباءة شموا شموا شموا     ململململا

 72 لردودإجاميل عدد ا نظرة عامة عىل الردود 
ناء قانوين   26 سـتثا
ناء أو ال يوجد رد   41 سـتثال يوجد ا
شاهبة  ناءات غري واحضة أو  تا مت ث  5 سـ

تفا72 ردا من بني 26وأشار  .139 تعلق  يدات  ناءات أو  نص عىل ا بق  ن ردا إىل أن القانون ا ت ي ت ي تقملط ث  املزارعني أو عسـ
شمو� برباءة باªت الخرتاعات ا ملبطي ا ن لت نسـ تعلق ومن ب. م ناء واحد فقط  نص دو� عضو عىل ا يني هذه الردود،  ت ثت سـ

نا نص دو� أخرى عضو عىل ا شمو� برباءة، يف حني  باªت الخرتاعات ا بطي ا تفاع  ث تن ت مل ن ت سـن ل تفاع املزارعني ءمسـ تعلق  ن  ي
J تضمن هذا بق ال  شمو� برباءة، وأفاد واحد وأربعون ردا أن القانون ا يالخرتاعات ا ملط يب عىل هذا مل جتناء أو ال  ثت سـ

سؤال ية. لا با ناف ا تاحة يف إطار أنظمهتا محلاية األ ناءات ا J توأشارت مخس دول أعضاء إىل ن ص مل لت  .ثسـ

ها خصائص حمددة  .140 ية  يولو نوحة مبوجب براءة ملادة  لوأشار عدد من اQول األعضاء، كقاعدة عامة، إىل أن امحلاية ا ج ب ملم
شمل أيضا أي  تيجة Jخرتاع  ثار وها نفس ت� تن تاكثر أو اإل ية عن طريق ا يولو تقة من ت� املادة ا ية  يولو لمادة  ج كج ل ب شـ لب م

نة با ياخلصائص سواء يف صورة مطابقة أم  ها . مت ية  يولو تاج مادة  ية تمكن من إ نح براءة  ند  لوعىل حنو مماثل،  ج بم ن لعمل ُع
نح الرباء ية  تخدام Jخرتاع، فإن نطاق  يجة ا مخصائص حمددة  معلت سـ تقت من املادة ن ية ا يولو ُة يغطي أي مادة  شـ جب

نة وها نفس ت� اخلصائص با ثار سواء يف صورة مطابقة أم  تاكثر أو اإل ية األوىل  يولو لا يج ت ك ل مب  .ل

تاكثر  ومع ذ�، فإن قانون ت� اQول األعضاء حيد من حقوق أحصاب الرباءات اليت تغطي املواد .141 ناجتة عن إجراء ا لا ل
ثار يكأو اإل ته إىل أحد ب، إذا  بل صاحب الرباءة، أو مبوا متK عىل Jخرتاع احملمي مبوجب براءة من  ثار ا فقعت مواد اإل ِق ملشـ ك

يع أو أي صورة أخرى من صور . املزارعني ألغراض الزراعة تحديد، عىل أن ا بونص قوانني ت� اQول، عىل وجه ا ل لت
بل صاحب الرب باªت من  ثار ا تجاري ملواد إ تخدام ا Jِق ن ك ل ته إىل مزارعلسـ تيض  فقاءة أو مبوا تخدام الزراعي  J يقبغرض سـ

ته اخلاصة"مضنا  تاكثر يف مزر ثار أو  تخدم ¡جت حمصو% لإل سامح للمزارع أن  عا لل ك سـ بîان، مدى ". يل تحدد، يف ت� ا لو ي
ية با ناف ا تعلقة حبامية األ يهنا ا تخدام عىل حنو مماثل ملا ورد يف قوا J تورشوط هذا ن ص مل لسـ ن. ن يل من يو قلص قانون عدد 

تضمن  تخدام ال  J ول األعضاء، شلك حمدد، عىل أن هذاQيا سـ تجاري"ب تغالل ا Jل باªت" سـ ثار ا نملواد إ وأفادت دو�  .لك
بات، وحددت رشوط مهنا نة حمددة من أنواع ومجموعات ا ناف  بق فقط عىل أ ناء  J نأخرى عضو أن ي ص نط لت مع ي : ثسـ

اليت جيب أن تقل، عىل أية حال، (ا� الرباءة ملماكفأة عاد� ") صغار املزارعني"خبالف (رضورة أن يدفع املزارعون  "1""
ية رشاء مواد إضا فعام يدفعه املزارع إىل صاحب الرباءة  باªت ل ثار ا نإل  رضورة أن يقدم املزارع وصاحب الرباءة "2"). لك

ناء عىل طلب طرف 6لث نة  بمعلومات حمددة  جيوز للم� أن حيدد رشوط حقوق "و أنه وذكرت دو� أخرى عض". معي
ية سمح للمزارعني، اüين حصلوا من صاحب ". لتنظمياملزارع ومداها عن طريق اللواحئ ا ُويف دو� أخرى عضو، مع أنه  ي

هم اخلاصة، فإنه  ثار حصادمه من هذه املواد يف مزار سوق، بإ باªت معروضة يف ا ثار ا ته عىل مواد إل عالرباءة أو مبوا كفق ل ن لك
سـىن هلم تتعني علهيم احلصول عىل موافقة صاحب الرباءة؛ يك  يهنا  يي تاج احملصول إىل طرف 6لث ألغراض من  بنقل إ ن

تاكثر، ومع ذ� فقد أشارت هذه اQو� العضو إىل أن  نوح للمزارعني ف\ "لا ياز ا J يد أو تلغي ملميع Jتفاقات اليت  ت ممج تق
يوا¡ت تعد  يةحلخيص الغذاء وعلف ا  ".غال

شمل املواد و .142 تد  نوحة مبوجب براءة ال  بق، نصت بعض اQول األعضاء عىل أن امحلاية ا تإضافة إىل ما  مت ملم لسـ
ية  يولو ثار املواد ا ية اليت مت احلصول علهيا عن طريق معل من أعامل تاكثر أو إ يولو جا بج ك لب سوق، املطروحةل عندما "ل يف ا

با يجة  ثار لرضورة  تاكثر أو اإل محيدث ا نت ك ثاركل تاكثر أو اإل ية ا ية من أجل  يولو تخدام املادة ا كرشة ال ل معل ب جسـ وأشارت ". ل
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ترصف يعد  ُإحدى اQول األعضاء إىل أن هذا ا ثار"ل تاكثر أو اإل كمعال من أعامل ا تد حقوق ". ل متويف دو� أخرى عضو، ال 
ية  يولو شمل هذه املواد ا جصاحب الرباءة  ب لت تخدم"ل  مت احلصول علهيا الحقا، يف تاكثر خرضي هذه املواد اليت تسـرشيطة أال 

يالدي آخر ناء إىل ". ستأو ا J نح تثويف دو� أخرى عضو،  سـيم تجات "ُ تعلقة  نطرف 6لث يقوم، يف حا� الرباءات ا مبمل
شمو� تجات ا تخدام ا ية،  ملتكون من مواد  ن سـ ملت ثار، و ح تاكثر أو اإل تعلق  ها ألغراض ال  سو كبرباءة أو طر�ا أو  ل ت ذ� يقت

تجات بصورة قانوية سويق هذه ا يص  يام صاحب الرباءة أو خشص Qيه تر نبعد  ن ملت ب خ  ".ق

تخدام املواد ما إضافة إىل و .143 نص قانون بعض اQول األعضاء عىل احلد من حقوق صاحب الرباءة يف حا� ا سـبق،  ي سـ
ية أخرى با ناف  شمو� برباءة يف تطوير أ ية ا با تا ن ص مل ت نوحة " بوجه خاص، عىل أن تونص إحدى اQول األعضاء. لن ملماحلقوق ا

ها وتطويرها [...]  شا ية أخرى أو ا با ناف  شمل األعامل اليت تمت هبدف إجياد أ فال  ت ت ن ص نص دو� أخرى ". كت توعىل حنو مماثل، 
ن"عضو عىل  بارها مصدرا أويا  ية  تعلق مبادة  تجاري ملوضوع براءة  تخدام غري ا ثة ال سامح ألطراف 6 تا ل ت ي ل سـ ل للل ع وع أو ح

تجات أخرى ثار للحصول عىل  ناإل تخدام طرف 6لث "وأشارت دو� أخرى عضو إىل أن  ".مك شمول برباءة [...] سـا متج  ملن
تجات أخرى، ال يعد تعد± عىل حقوق صاحب الرباءة برصف  ثار من أجل احلصول عىل  نوع أو اإل نبوصفه مصدرا أويا  ك ت مل لل

تخدام J نظر عن ماكن تكرار هذا سـا بغي عدم إل". ل نص عىل أنه  ينضافة إىل أن قانون إحدى اQول األخرى األعضاء  ي
تاEا يف الزراعة بأنه ية اليت يوصف إ يولو نيق حقوق صاحب الرباءة عىل املواد ا ب جب ل ية "تط نا به من ا حعريض أو ال ميكن  ل جتن

ية  ".لتقنا

يص و .144 يل من اQول األعضاء إجراءات الرت بق، وذكر عدد  خإضافة إىل ما  قل تفاع سـ شأن ا باري القامئة يف بîاهنم  ناإل ب ج
شمول برباءة بات الخرتاع ا ملبط ا ن لت نسـ نص احلمك املعين يف إحدى اQول األعضاء عىل أنه . م ثال،  يل ا يعىل  مل عندما ال "بس

تعدي عىل براءة سا تخدام هذا احلق دون ا بطة أو ا ناف ا بات من احلصول عىل حقه يف األ بط ا لمتكن  سـ ت ص ن نت سـن ل ملسـ م بقة، ي
ثل، ف\ خيص  نف  بات، إذا اكن هذا ا نف ا تخدام هذه الرباءة لقدر املطلوب محلاية  يصا  ميجيوز % أن يطلب تر لص ن ص لسـ خ

برية تصادية  ية ا بريا و % أ يا  كJخرتاع املطالب به يف هذه الرباءة، تقدما  مه ك قن نح هذا ." تق ند  مونص أيضا عىل أنه  ع ُ
يص، حيصل ما� الرباءة ع يه يف خالرت نصوص  بات احملمي، وفقا ملا هو  نف ا تخدامه  يص ال بادل الرتا نحة  علىل  ن ص سـ مت خ لم

بق يص عىل . ملطالقانون ا توقف احلصول عىل هذا الرت خويف بî آخر  بة"ي نا سـدفع إªوة  ويف معرض . إىل صاحب الرباءة" م
باري، ذكرت إحدى يص اإل شودة من هذا اإلجراء للرت جاإلشارة إىل األهداف ا خ  اQول األعضاء أن هذا اإلجراء قد ملن

تحدث ُا يص " سـ تقدم طوعا للحصول عىل الرت يع أحصاب الرباءات عىل ا خبغرض  ل  ".تشج

يواين، يوجد Qى عدد من اQول األعضاء أحاكم  .145 ناسل ا تعلق مبواد ا شمو� برباءة  حلوف\ خيص Jخرتاعات ا ت ت لمل
J يع أو أي شلك آخر من أشاكل نص عىل أن  بحمددة  يوا¡ت الرتية أو غريها من موادت تجاري  بتخدام ا حل ل ناسل  سـ لتا

ية لغرض زراعي ية ا تخدام املا سامح للمزارع  نا ا تيض  ته  بل صاحب الرباءة أو مبوا يواين إىل مزارع من  حملما شـ سـ ل مض تقحل فق . ِق
يواين ناسل ا ية أو غريها من مواد ا تضمن ذ� إªحة املا حلو ت شـ شاطه الزرا"لي  Kيع"عي، لكن نألغراض مواص للبيس  أو " ل

تجاري" تغالل ا J ناء ل سـ ثت تجاري" سـ يالد ا J شاط لإªحهتا إطار  س جيب عىل املزارعني، "ويف بî آخر  .أو ألغراضه تن
ناسل يوا¡ت أو مواد ا نقل ا تإضافة إىل ذ�، احلصول عىل موافقة صاحب الرباءة  حل ية إىل طرف /لل يواين ا تاكثر ا نا حل ملعل

ناسل /لتاكثر6لث، ألغراض ا شمل أن وأشارت إحدى اQول األعضاء إىل  [...]".لتا ناء  Jي ثت يوا¡ت"سـ ناف ا حليع أ ص  ".مج

هدف هو  .146 ناء، أشار العديد من اQول األعضاء إىل أن ا J شودة من ياسة العامة ا تعلق بأهداف ا لوف\  تث ن سـ سـي ملل
سامح للمزارع  تخدام"لا تخدام"أو " سـ للزراعة، وفقا ملا ورد يف " جزء من حمصو%"أو " منتج من حمصو%" "سـإعادة ا

تخدام الزراعي وقد "القانون املعمول به  J بذور هو شمو� برباءة؛ نظرا ألن الغرض من ا ثار  سـحىت وإن اكنت مادة اإل ل م ك
هذا الغرض ليعت  ي"وذكرت دو� أخرى عضو أن ". ب تخدام املواد ا ثل يف ا يدي للمزارعني ا شاط ا حلا سـ مت تقل ملن ل ها ل صفة بو

نوع  ناف جديدةللحصول ع(للتمصدرا  ياسة العامة يف تطوير ".ال يعد إقرارا) صىل أ ثل هدف ا ثل، يف بî آخر،  سـ و مت لمل ي
تاجوحامية  يةناإل بق، أشارت دو� أخرى عضو إىل أن ذ� . شـ الزراعي واملا نفاد "يعدسـإضافة إىل ما  " [...]. ستقاعدة ا
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بغي للمزارع دفع ماك شمو� محلايةينوأنه ال  ناف ا ملفأة إىل صاحب الرباءة حلصاد األ وعىل حنو مماثل، يف دو� أخرى ". ص
ياسة العامة يف عدم  ثل هدف ا سـعضو،  لمت تفاع املزارعني الخرتاعات"ي نيد ا بîان قائK إن. "تقي تجابت بعض ا لوا نص سـ ل ا
يه  تو ثال  J ناء اكن بغرض J جعىل للث ت مت شأن امحلاية EC/98/44سـ يةب  نولو يو جالقانوية لالخرتاعات ا تك ب ويف بî آخر، . لن

ياسة العامة سـثل أهداف ا لمت نوح مع براءة Jخرتاع وحامية حقوق املزارعنيساءة إمنع "يف  ت تاكر ا J تخدام حق ملما  .حسـ

شودة أو مل  .147 ية األهداف ا ناء مالمئ  بق لال نورأت معظم اQول األعضاء أن اإلطار القانوين ا ب ت ململط تل لسـ جتب عىل ث
سؤال بادرة من . لهذا ا بات،  بطي ا تحداث إعفاء  بة يف ا شأن الر نقاش العام  مبوذكرت إحدى اQول األعضاء أن ا ن ت سـ غ ب لل نسـ مل

مترا يف بîها بات، ال يزال  بطي ا مسـرابطة  ن لت نسـ بات املوجودة يف بîها فقد . م بطي ا نووفقا لرابطة  لت نسـ تدهورت، عىل "م
با حنو رسيع، ناف ا نجتمعات أ ية يف العقد املايض جراء تزايد حقوق الرباءة القامئةلص باط اإلضا J تاحة ألشطة فªت ا تن ن  ".سـمل

يا اإلعداد  بات "لوأضافت أيضا أنه جيري حا بطي ا ناء حمدود  نتقدمي ا ت ت لل سـ نسـ ية [...] ملث يولو تخدام املواد ا جشمل ا ب سـ لي
ناف  شاف وتطوير أ باط، أي ال J شمو� برباءة ألغراض صا ت ت كمل ن ية جديدةسـ تبا  ".ن

148. Qناءول األعضاء أهنا مل تواجه أي حتدوذكرت معظم ا يق العميل لال تث ف\ خيص ا سـب ومع ذ�، فقد أعربت . لتط
شمو� برباءة  تجات ا تخدام ا ثة  سمح ألطراف 6 ناء، اüي  J سري ها من  ملإحدى اQول األعضاء عن  ن سـ ل ي ت ملتف ثسـ قلق

ثار نوع أو اإل ها مصدرا أويا  كبو ت للل ها  صف تجات أخرى؛ نظرا الربا طيف احلصول عىل  ت يدية ملزارعهيا، وفوق "من لتقلملامرسات ا
يدية يل ا تلوث جراء لقاح احملا يا واح1ل ا باªت املعد� ورا تعلق  تقلذ� لكه، ما  ص ل ث ن لي وأشارت أيضا إىل أن ذ� ". ل

ي" تجارية املعد� ورا يل ا يكة عىل احملا ثيعزى إىل املوافقة الو ل ص شـ  ".اُ

رش سم احلادي  رشا سم احلادي  رشا سم احلادي  رشا سم احلادي  عا علق علق علق يدات أخرى: : : : لق ناءات و يدات أخرىا ناءات و يدات أخرىا ناءات و يدات أخرىا ناءات و تقتقتقتقييييا     سـسـسـسـتتتتثثثث

 72 إجاميل عدد الردود :نظرة عامة عىل الردود
ناءات أخرى  تثيدات وا سـي  18 تق
ناء أو ال يوجد رد   54 سـتثال يوجد ا

يدات خبالف ت� الواردة يف 72 ردا من بني 18أشار و .149 ناءات و نص عىل ا بق  ي ردا إىل أن القانون ا ت ي تقملط ث سـ
س يةقاأل نص عىل معلومات إضا ثاين حىت العارش، أو  فام من ا ي سون دو� عضو عن الرد. ل  .مخوأجحمت أربع و

يدات و .150 ناءات و تعلق  يف\  ت تقي ث أخرى، أشارت بعض اQول األعضاء إىل أشاكل أخرى أو إىل أشاكل حمددة من سـ
ثل باري،  يص اإل مالرت ج نصب: "خ يص حبمك ا ملالرت باري لال"و" خ يص اإل نالرت ج تجاريخ يص "و" لتفاع العام غري ا خالرت

ية نا بîان ا يع أدوية موEة إىل إحدى ا باري  ماإل لج ل سن "و" لتصن ترصفون  تخديم الرباءة اüين  باري  يص اإل حبالرت ي ملسـ ج خ
نقل الرباءة بية مبجرد صدور حمك احملمكة  يل ". ن تفاع احلكويم، من  تعلق ال يدات أخرى  بومثة  ن ت قي ل يف جما" سلطة اQو�"تق

نووية أو  رسية"لاQفاع والطاقة ا  ".لالرباءات ا

يع أدوية موEة إىل بî ¡م، ذكرت إحدى اQول األعضاء أنه  .151 باري احملدد  يص اإل تعلق لرت نوف\  لتصي ج ميكن ألي "خ
شمو� حبامية مبوجب ب ية  تجات دوا يع  ثاري  يص غري ا تقدم بطلب إىل احملمكة للحصول عىل تر مخشص أن  ئ ن ن ت مي تص لسـ ئ راءة خ

يةوتصديرها إىل بî يعاين من قصور يف القدرة  تا جاإل ية، ن ناعة اQوا ية خاصة به يف قطاع ا تا يس Qيه قدرة إ ئ أو  لص جن ل
ش�ت الصحة العامة،  تجات ملعاجلة  تاج هذه ا مو ن ناملحي ش�ت ا لالسـ\ ا رشيمل ناعة ا لبمجة عن فريوس نقص ا يدز ألا/مل

ئة سل واملالر± وغريها من األو بوا يدة (ل شودة من هذا القانون يف )". مسـتفدو�  ياسة العامة ا ثل أهداف ا نو سـ ملمت ل حتسني "ت
ية عىل  تا يس Qهيا قدرة إ ية أو  تا بîان اليت تعاين من قصور يف القدرة اإل بîان األقل منوا، وا جالصحة العامة يف ا ل نج ن ل ل

ية ناعة اQوا ئاإلطالق يف قطاع ا نادا إىل قرار ا/لس الع"لص ية اüي صدر يف عام ست؛ ا تجارة العا نظمة ا ملام  ل نص . 2003مل يو
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تعلق لصحة العامة أو األمن الوطين أو Jتفاع "قانون إحدى اQول األعضاء عىل   با تصة أ سلطة ا نندما تعلن ا ت سـ ý ل ع
يص املذكورة  نح الرتا ية أو غريها من الرضورات امللحة فإن  تجاري أو الطوارئ الو خالعام غري ا م ن  .% ما يربرهطل

نصب"وذكرت إحدى اQول األعضاء أن  .152 يص حبمك ا ملالرت ناء عىل طلب وزير اQفاع مبوجب مرسوم رئايس " خ بنح  ُيم
يص نح هذا الرت خحيدد رشوط  تلاكت يف . م هوم األمع ملصادرة ا ملموأشارت إحدى اQول األعضاء إىل ا ". قانون املصادرة"ملف

نص قانون هذه اQو� عىل أنه  تضت جتو"يو نفعة العامة مقابل دفع تعويض عادل، إذا ا قز مصادرة أي براءة اخرتاع لصاحل ا مل
ئات العامة تخدامه من جانب ا ياحلاجة تعممي Jخرتاع أو ا ويف معرض اإلشارة إىل سلطة اQو�، ميكن يف إحدى ". لهسـ

نة من الرباءات ية حفص أنواع  تدخل وزارة اQفاع يف  ياQول األعضاء أن  معل يد معت بات الرباءة "تقي من خالل  طلحق تقدمي 
îب نووية"و" لخارج ا تعلقة لطاقة ا لاألشطة ا مل بق يف إحدى اQول ". ن نص القانون ا رسية،  تعلق لرباءات ا ملطوف\  ي لي

رسية لطلب الرباءة، ويف هذه احلا� جيب أ[...] جيوز لوزارة اQفاع أن تطلب "األعضاء أيضا عىل أنه  نع لاملعاجلة ا ميتن 
شخص غري مرصح % شف عن Jخرتاع  لاملودع أو ما� الرباءة عن أي ترصف قد يؤدي إىل ا ومع ذ�، جيوز لوزارة . لك

تخدام موضوع طلب الرباءة أو الرباءة شلك اكمل أو  ترصفات تؤدي إىل ا سمح  ناء عىل طلب ما� الرباءة أن  باQفاع،  سـ ب ت ب
هذه ا يدة  رشوط ا يان ا لجزيئ، مع  لب ملق  ".ترصفاتل

ية .153 سن  تخدام براءة Jخرتاع  تعلق  ناءات حمددة  نوأشارت دوتان عضوان إىل ا حب سـ ت ت ثل ويف إحدى اQول . سـ
تعلق حبقوق إذا و" خشص ال حيق % احلصول عىل براءة بإيداع طلب براءة" قام حيثاألعضاء  نقل  يأمرت احملمكة  ب

ثا نحت ألطراف ا يص أو غريها من احلقوق اليت  لالرتا ل ُم يص غري خ نح تر بغي  نقل؛ فإنه  ناء ذ� ا خثة أ م ين ل سـتئثاري إذا اث
يةاكنت  ية ألغراض  سن  تخدمت لفعل Jخرتاع  ثة ا ثا نهذه األطراف ا ن حب سـ ل   .øل

ثل .154 ية  نولو يو تعلق الخرتاعات ا ناءات حمددة  موأشارت بعض اQول األعضاء إىل ا ج تك بث ت لت براءات Jخرتاع : "سـ
تعلقة مبوضوع � سوق بصورة قانوية أو اليت " ملا نطرحت يف ا ل تاكثر أو "ُ تجت عن إجراء من إجراءات ا ية  يولو لمواد  ن جب

ثار ثار أو "وأفادت إحدى اQول األعضاء أن امحلاية مبوجب براءة ". كاإل تجت عن طريق إ ية اليت  يولو شمل املواد ا كال  ن ب جت ل
ية املطروحة يف األسواق  يولو جتاكثر املادة ا ت[...] لب ليث أن ا تج لرضورةح ثار قد  ناكثر أو اإل تخدام اüي  ك J سـيجة تن

ية  يولو جسوقت املادة ا لب تاكثرأل� ثار أو ا ناجتة الحقا بغرض اإل تخدام املادة ا لجW، رشيطة عدم ا ك ل ثل أهداف ". سـ تمتو
شودة من القانون يف  ياسة ا نا ملسـ نفاد"ل J يه األورويب " ستحتديد نطاق تو يه يف ا شار إ جا ل ل   .98/44مل

تعلق مبعاجلة  .155 يب املامرس ا شاط ا يدات املفروضة عىل  ناءات وا J ول األعضاء إىلQملوأشارت إحدى ا ن ي بت لطث لتق سـ
ثل  يوان،  ماإلسان وا حل شاط طيب"ن يب املامرس  للنأداء ا نص القانون عىل أنه ". بلط يق امحلاية مبوجب براءة "يو بغي  بال  تطي ن

ية ل ئة  يب املامرس أو عىل  نعىل ا معي ه شاط الطيبلطب شأن هذا ا ية  نرعاية ا ب نص هذا القانون ". للصح  عىل أن أيضايكام 
شمل " نه ال  سم،  شاط الطيب أداء إجراء طيب أو جرا�  ياملقصود  للج لكن ها أو تريب مادة [...] ل تخدام آ� أو  كا تصنيعسـ

ش) تطبيق(مشمو� برباءة، عىل حنو يعد تعد± عىل هذه الرباءة، أو  تخدام تريب  ما ك مول برباءة عىل حنو يعد تعد± عىل سـ
ية[...] هذه الرباءة، أو  نولو يو ية عىل حنو يعد تعد± عىل براءة اخرتاع  جيق  تك ب معل ت� األحاكم، فإن ". تطب املقصود "لووفقا 

بل اQو� شاط الطيب من  يعي مرخص % ممارسة ا يب املامرس هو أي خشص  ِق نب لب ية ل"و. "طلط ئة ا ناملقصود  ملعي رعاية له
ثال ال  يل ا شاط الطيب، وشمل، عىل  ها ا يا، وميارس من خال يب املامرس  متي إلهيا ا ئة اليت  ية يه ا ملا س ت ن ن ي بب ل لب øلط ه ينلط ل

ية يادة ا ية أو ا نظمة احلفاظ عىل الصحة و مجموعة املامرسة ا ية الطب و شفى و نني وا باحلرص، دار ا لع ب لك ت لطسـ لط ممل  ".ملس

يدات عىل احلقوق " وأشارت إحدى اQول األعضاء إىل .156 ثاريةلتقيا Jيهسـتئ تعاقد  هام والعمل ا ناء أداء ا عل أ مل ". ملث
ناءات  تثوشمل قانون هذه اQو� عدة ا ية"سـي يه"و" ملالخرتاعات اخلد تعاقد  ناء أداء العمل ا شأت أ علJخرتاعات اليت  مل ث " ن

ب"و ناء أداء العمل مبوجب عقد مع اQو� أو ا شأت أ لJخرتاعات اليت  ث يط"îيةن يص  نح تر سـ، وشمل  بت خ ثاري(م ) سـتئغري ا
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ياسة. للمخرتع األصيل ناءات أو احلقوق يف أهداف ا J سـوقد وردت ت� لت تعلقة بضامن حقوق اýرتع األصيل اüي  ثسـ ملا
ثاريةُنقلت حقوقه  Jإىل صاحب العملسـتئ  . 

لقرص حقوق أحصاب الرباءات "  العملنقانوية ""2"و" قيد إجرايئ ""1": ينص قانون إحدى اQول األعضاء عىلو .157
تخدام القانوين و J تعلق "3"سـعىل يدات  ت  تاكر القانوين"تقي  ".حال

ناء  .158 سـتثونص يف دو� أخرى عضو، عىل ا شاركةل"ُ ملتعدي  ". منتج جتاري أسايس"من أجل توريد وعرض " ل
سري اصطالح  يه لك يوم، وميكن "تج من منعىل أنه " منتج جتاري أسايس"تفوميكن وفقا حلمك احملمكة،  تاج إ نوع اüي  لا حن ل

يه بوجه عام  ".علاحلصول 

ية الرباءة  .159 ية ملادة أو لرتيب معروف"هلوأشارت إحدى اQول األعضاء إىل أ ية أو اإلضا ثا ية ا تخدامات ا كلال ن ل ب فسـ " لط
سام من ناءات الواردة يف األ J ناء حلقوق الرباءة، خبالف بارها ا ها  قيف إ ت ت ثت ث سـمي سـ ع يانقل J ثاين وحىت العارش من تب ا . سـل

نص عىل  سورسي "يوأشارت اQو� إىل حمك حممكة  نوع ا ثاين يف املطالب من ا تخدام الطيب ا J يرضورة أن يكون ل ل ل سـ
ية تخدام األول اüي اكن أيضا ألغراض  J تلف متاما عن غاية بلغاية  سـ سـتواصل "وذكرت اQو� العضو أن احملامك ." طخت

سورسيJعرتاف بص نوع ا تخدام املطالب من ا ية  ية أو اإلضا ثا ية ا تخدامات ا ية براءة Jخرتاعات لال يال ل ل سـ ن ل ب فسـ " لطح
ية"وأنه ال توجد  يعخطط إلجراء تعديالت رش ية حىت اآلن" ت ش�ت  معلأو   .م

يد حقوق الرباءة خارج نظام ا .160 ية  باره آ سة،  نا يوأشارت بعض اQول األعضاء إىل قانون ا ل ت ف لتقمل لرباءات، وإىل ع
ثل ت� اليت تمت مبوجب  ناءات  Jم تصاف معقو� "وأشارت إحدى اQول األعضاء إىل ". قانون الاكرتل"سـتث نبل ا سـ

تصدي النهتااكت  ية  للورضورية اك تخدم [...] ف ية الفكرية،  تاكر، ويف إطار إشارهتا إىل حقوق ا J تسـقوانني ماكحفة مللك ح
تصة  سلطات ا ýا يل ماكحف"ل متد عىل دراسة اآل6ر املرتبة، وهو ما يعرف لهنج القامئ عىل حتليف  تاكر هنجا مر¡  J ُة ت يع ح

نطق تلفة فإن هذه ". ملا تاكر ا J ئات ماكحفة ها  نوع اإلجراءات اليت  ýورمغ  ي ت حت هبع متل بوجه عام، إما عىل اإلجراءاتت تشـ 
ثال طوعي من خالل إبرام اتفاق صلح"حماو� للحصول عىل  سفر عن  "شكوى إدارية"و" متا حمك زجري من إحدى "تقد 

نع انهتاك القانون يف "يف حا� انهتاك القانون أو " احملامك Jحتادية ية للحصول عىل أمر  يدرا ية أمام حممكة  ميرفع دعوى قضا ل فئ
بل تني ر". ملسـتقا ية الفكرية إىل  تعلق حبقوق ا سة ا نا شري قانون ا ئويف دو� أخرى عضو،  ئ مل ف مل في تنطوي أوالهام : يسـيتنيمللك

رشوعة سة ا نا ناف  ملعىل سلوك  ف للم ية أي يشء آخر سوى م ثا ي( ال متارس ا ية الفكرية،  تجاوز حد ممارسة حقوق ا ن،  ل بي مللك
ية الفكرية شأ" ُوذكر أنه . مللكحقوق ا ية  ينقد  ية الفكرية،  قضعن جمرد ممارسة حقوق ا سةمتعلقةمللك نا ف  يف ظروف ¡درة  مل

سم جدا وردت  ثال، أنه ] ". املعين حللول اخلاصة[لقيف ا يل ا ملوقد لوحظ، عىل  ية الفكرية " بس يص ا مللكإذا قام ما� تر خ
متل أن تكون  سة لفعل أو من ا نا رشاكت اكنت  ها إىل رشكة أو إىل مجموعة من ا ية الفكرية أو  حملنقل حقوق ا ف ت مب ل يعب مللك

نح هذا Jتفاق  سعى للطعن مكذ� دون اتفاق، وأنه إذا  تب أن  سوق أو عززها أو حافظ علهيا فإنه جيوز  يسلطة  للمكلل
سة نا ناسب من قانون ا سم ا فيف هذا Jتفاق، مبوجب ا مل مل سة إلحدى اQول األعضاء أيضا عىل ". لق نا فونص قانون ا مل

ن" تعدي عىل ا باري لرباءة اخرتاع عقوبة  يص اإل تصة، لرت سلطات ا ية،  تو لإماكية ا لل ý لل ص ل جن تصاديخ J وأشارت ". قظام
رشوعة102 و101إحدى اQول األعضاء إىل املادتني  سة ا نا ية  نا مل من معاهدة Jحتاد األورويب حلظر املامرسات ا ف للم  .فمل
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