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 الدائمة املعنية بقانون الرباءاتاللجنة 
 

 العشروناحلادية والدورة 
ىل  3جنيف، من   1024نومفرب  7اإ

 
 

حقوق الرباءات: الرتاخيص اإلجبارية و/أو االستخدام احلكومي )اجلزء على استثناءات وتقييدات 
 األول(

عدادوثيقة  مانة من اإ  الأ

 مقدمة
فامي خيص موضوع "الاس تثناءات والتقييدات املتعلقة حبقوق الرباءات"، وافقت اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات  .1

ىل  17يف دورهتا العرشين، املعقودة من  ىل ، عىل أأن تعد الأمانة وثيقة ـ مضن مجةل أأمور أأخرى ـ ابل1024يناير  32اإ سنناد اإ
الإسهامات الواردة من ادلول الأعضاء بشأأن كيفية تنفيذ الاس تثناءات والتقييدات الأربعة التالية يف أأقطارها أأو أأنظمهتا 

قلميية، دون تقيمي فعالية تكل الاس تثناءات والتقييدات: " جراءات احلصول عىل املوافقة الرمسية من السلطات، "2الإ " 1" اإ
" والاس تثناءات والتقييدات املتعلقة 4ة والاس تخدام احلكويم، "الإجباري" ومنح الرتاخيص 3ات، "واسننفاد حقوق الرباء

ابس تخدام املزارعني و/أأو مس تودلي النبااتت لالخرتاعات احملمية مبوجب براءة. وسوف تشمل الوثيقة أأيضا التحدايت العملية 
 اليت تواهجها ادلول الأعضاء يف تنفيذها. 

، ادلول 1024مارس  20املؤرخة يف  C.8343معاًل ابلقرار السالف اذلكر، دعت الأمانة، من خالل املذكرة و  .2
ىل املكتب ادلويل تضيف هبا مزيدًا من املعلومات عىل ما ورد يف  ىل تقدمي معلومات اإ قلميية اإ الأعضاء وماكتب الرباءات الإ

املتعلقة حبقوق الرباءات فامي يتعلق ابلس تثناءات والتقييدات الأربع  ردودها عىل الاس تبيان بشأأن الاس تثناءات والتقييدات
قلميية اليت مل تكن قد قدمت بعد  املذكورة أأعاله أأو حتدثه. وعالوًة عىل ذكل، دعيت ادلول الأعضاء وماكتب الرباءات الإ

ىل الوفاء بذكل.  ردودها عىل الاس تبيان اإ

و/أأو الاس تخدام احلكويم ليك تكون املعلومات أأكرث مشوًل،  الإجباريأأن الرتخيص وقد أأعدت الأمانة وثيقتني بش .3
وهذه الوثيقة يه اجلزء الأول اذلي  واجلزء الثاين ـ بشأأن الاس تخدام احلكويم. الإجبارياجلزء الأول ـ بشأأن الرتخيص  وهام:

وميكن احلصول  املنفذة يف ادلول الأعضاء. ةجباريالإ  ابلرتاخيصيقدم معلومات بشأأن الاس تثناءات و/أأو التقييدات املتعلقة 
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ىل توفري نظرة عامة SCP/21/5عىل املعلومات املتعلقة ابلس تخدام احلكويم يف اجلزء الثاين يف الوثيقة  . وتريم الوثيقة اإ
ىل الردود الأ  شامةل ومقارنة عن هذا الاس تثناء مبوجب القوانني املعمول هبا يف ادلول الأعضاء. صلية املرسةل من وأأشري اإ

قلميي لتوضيح نطاق الاس تثناء يف نظام قانوين معني. ويتوفر الاس تبيان والردود الواردة من  ادلول الأعضاء ومكتب براءات اإ
ادلول الأعضاء ابلاكمل عىل املنتدى الإلكرتوين للجنة من خالل املوقع 

  ./http://www.wipo.int/scp/en/exceptions التايل:

" القانون الساري ونطاق 1" أأهداف الس ياسة العامة من منح الاس تثناء؛ و"2" أأقسام: 3وتتأألف الوثيقة من  .4
ولنسهيل الوصول للمعلومات الواردة يف الردود، يوفر املوقع املذكور مجيع الردود يف شلك  " حتدايت التنفيذ.3الاس تثناء؛ و"

 مصفوفة مع روابط للك قسم يف لك من الردود.

 خيص الإجباريالرت 
أأن قوانيهنا تنص عىل اس تثناءات و/أأو تقييدات تتصل ابلرتخيص  التالية (الأقالميأأو ) وذكرت ادلول الأعضاء .5

أألبانيا، واجلزائر، والأرجنتني، وأأرمينيا، وأأسرتاليا، والمنسا، وأأذربيجان، وبنغالديش، وبيالروس، وبواتن، وبوليفيا  الإجباري:
وهونغ  ت(، والبوس نة والهرسك، والربازيل، وبلغاراي، وبوركينا فاسو، وكندا، وش ييل، والصني،)دوةل ـ املتعددة القوميا

والكونغو، وكوس تارياك، وكرواتيا ، وقربص، وامجلهورية النش يكية، ومجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية،  ،)الصني( كونغ
 ا، وأأملانيا، واليوانن، وهندوراس،وادلامنرك، وجيبويت، وامجلهورية ادلومينيكية، والسلفادور، وفنلندا، وفرنسا، وغامبي

يطاليا، والياابن، والأردن، وكينيا، وقريغزيس تان، ولتفيا، وليتوانيا، ومدغشقر،  رسائيل، واإ ندونيس يا، واإ وهنغاراي، والهند، واإ
ن، وابكس تان، وبريو، ومالزياي، وموريش يوس، واملكس يك، وموانكو، واملغرب، وهولندا، ونيوزيلندا، والرنوجي، وُعام

والفلبني، وبولندا، والربتغال، وقطر، ومجهورية كوراي، ومجهورية مودلوفا، ورومانيا، والاحتاد الرويس، وسان تويم 
س بانيا، ورسي لناك، والسودان، والسويد،  فريقيا، واإ وبرينسييب، واململكة العربية السعودية، ورصبيا، وسلوفاكيا، وجنوب اإ

س تان، واتيلند، وتركيا، وأأوغندا، وأأوكرانيا، واململكة املتحدة، ومجهورية تزنانيا املتحدة، والولايت املتحدة وسويرسا، وطاجيك 
 (.77الأمريكية، وفييت انم، وزامبيا، وزميبابوي )ومجموعها 

 أأهداف الس ياسة العامة من منح الاس تثناء

ىل أأحاكم .6 يف ترشيعاهتا الوطنية تسمح بوجه عام للحكومة و/أأو الغري يف  وأأشارت ادلول الأعضاء السالفة اذلكر اإ
ورمغ بعض الاختالفات يف أأهداف الس ياسة  ظروف معينة ابس تخدام ابتاكر محمي برباءة دون ترصحي من صاحب احلق.

ل  ىل حتقيقها، اإ أأن معظم ادلول العامة اليت تسعى أأحاكم الرتخيص الإجباري يف القوانني املعمول هبا يف ادلول الأعضاء اإ
ىل أأهداف الس ياسة العامة التالية:  الأعضاء قدم ردوًدا ميكن تقس ميها بوجه عام اإ

 الوزن بني املصاحل

ىل أأن الاس تثناء عىل النحو  .7 أأكد العديد من ادلول الأعضاء عىل جانب التوازن يف الاس تثناء، وأأشار حتديًدا اإ
ىل خلق عىل  توازن بني مصاحل ماليك الرباءات والغري و/أأو املصلحة العامة و/أأو اجملمتع. املنصوص عليه يف قوانينه يريم اإ

ىل أأن أأهداف الس ياسة العامة املنشودة من أأحاكم  سبيل املثال، أأوحضت الردود الواردة من كينيا واململكة العربية السعودية اإ
وعىل حنو مماثل، يف السلفادور، يعد  1احل العام".الرتخيص الإجباري يه "ضامن حتقيق توازن بني حقوق ماكل الرباءة والص

فضاًل عن ذكل، ذكر الرد الوارد من ش ييل أأن الهدف  هدف الاس تثناء هو "الوزن بني املصلحة اخلاصة ومصلحة اجملمتع".
قامة توازن يف نظام امللكية الصناعية من خالل توفري أأدوات تقيد حق صاحب الرباءة حيث يوج د من الاس تثناء هو "اإ

                                                
1

)قضية حممكة امللكية الصناعية رمق  Pfizer Inc.v Cosmos Limitedيف الرد الوارد من كينيا، ُأشري اإىل قرار حممكة امللكية الصناعية يف كينيا بشأأن قضية  
مللكية الصناعية تعد "موازنة بني حقوق أأحصاب الرباءات من انحية وامجلهور (، واليت قضت بأأن الأحاكم املتعلقة ابلس تثناءات يف قانون ا1002لس نة  44

 والغري من الناحية الأخرى".



SCP/21/4 REV. 
3 
 

وأأوحض الرد الوارد من كندا أأن الهدف اللكي من أأحاكم الرتخيص الإجباري هو "ضامن حتقيق توازن يف  الزتام مبصاحل أأعىل".
 3 2احلقوق عن طريق منع السلوك املناهض للمنافسة أأو غري ذكل من ترصفات أأحصاب احلقوق اليت تعارض املصلحة العامة".

ساءة اس تخدام احلقوق   منع اإ

ساءة الاس تخدام اليت قد تنشأأ من  )أأو الأقالمي( من أأهداف الس ياسة العامة اليت ينشدها بعض ادلول الأعضاء .8 منع اإ
ىل أأن الهدف من الاس تثناء يتعلق "حبامية العامة  ممارسة احلقوق الاس تئثارية. عىل سبيل املثال، أأشار الرد الوارد من أأملانيا اإ

ساءة اس تخدام للحق الاس تئثار  وذكر الرد الوارد من هونغ كونغ )الصني( أأن الهدف من  4ي املمنوح ملاكل الرباءة".من أأي اإ
ساءة ماليك الرباءات لس تخدام احلقوق الاحتاكرية والنشجيع عىل التصنيع". وأأوحض الرد  منح الرتاخيص الإجبارية هو "منع اإ

ىل أأقىص حد وممارسة حقوق الرباءات  أأيًضا أأن الرتاخيص الإجبارية "تضمن تطبيق الابتاكرات احملمية برباءات بشلك معيل اإ
خالل بتطوير الصناعة". ىل هدف "تطوير الصناعة" أأو  5دون اإ وعىل حنو مماثل، أأشار عدد قليل من ادلول الأعضاء الأخرى اإ

نشاء الأنشطة الصناعية والتجارية وتطويرها يف البدل.  6 "اإ

  الهنوض ابملصلحة العامة كلك

عديد من ادلول الأعضاء الأخرى أأهداف الس ياسة العامة املنشودة من أأحاكم الرتخيص الإجباري ـ عىل وصف ال .9
النحو املنصوص عليه يف قوانينه املعمول هبا ـ مسلًطا الضوء عىل مصلحة البدل أأو العامة كلك، واليت وصفت عىل سبيل 

حة العامة" و"الاحتياجات امللحة للمجمتع"، و"تطوير الاقتصاد املثال "ابملصلحة العامة ومصلحة اجملمتع"، و"اعتبارات املصل
ذا اكن عدم اس تغالل اخرتاع مشمول  ورفاه اجملمتع" و"املصلحة احليوية لقتصاد البدل أأو الصحة العامة أأو ادلفاع الوطين أأو اإ

حة والطوارئ العامة املدفوعة برباءة أأو اس تغالهل عىل حنو غري اكف يرض رضًرا كبرًيا ابحتياجات البدل" و"حالت املصل
 7 ابعتبارات الصحة العامة والتغذية والأمن العام".

الرد الوارد من قربص الضوء عىل أأمهية اس تخدام الرباءات "بغية تشجيع الابتاكر وحتقيق مزيد من التقدم يف  وسلط .10
لتجارة والهنوض ابقتصاد البدل عن طريق اس تغالل جمال العلوم والتكنولوجيا من جانب أأشخاص أ خرين معنيني" و"تعزيز ا

وأأوحض الرد الوارد من هولندا  الرباءات بوصفها مصدرا حممتال لدلخل، ليس فقط لأحصاب الرباءات ولكن أأيضا للبدل بأأمكهل".
أأن "الابتاكر أأنه يف حاةل "الظروف الاس تثنائية والأمن العام ]...[، ينبغي وضع حق صاحب الرباءة جانًبا"، وذكر أأيًضا 

ضافية عليه من خالل عدم تقدمه  دخال حتسينات اإ ذا اس تطاع صاحب الرباءة أأن مينع اس تغالل الاخرتاع ومينع اإ س ُيعرقل اإ
  للحصول عىل تراخيص ]للرباءات املعمتدة[".

                                                
2

 من قانون الرباءات الكندي. 22و 26يتعلق هدف الس ياسة هذا حتديًدا ابملواد  
3

ىل جانب التوازن يف الاس تثن  اء املعين عند وصفها لأهداف الس ياسة العامة: اسرتاليا وكندا فضاًل عن ذكل، أأشارت ادلول الأعضاء التالية، يف مجةل أأمور، اإ
 والهند والياابن وقريغزيس تان ومالزياي والاحتاد الرويس والولايت املتحدة الأمريكية.

4
يطاليا وبولندا والربتغال ورومانيا وسويرسا، واليت ذكرت أأن أأهداف الس ياسة العام  ة املنشودة من أأحاكم الرتخيص انظر أأيًضا الردود الواردة من المنسا واإ

ساءة اس تخدام احلقوق".  الإجباري تتعلق، يف مجةل أأمور، مبنع "اإ
5

ر الرد الوارد عىل وجه اخلصوص، يتحقق هذا الهدف فامي خيص الرتاخيص الإجبارية املمنوحة عىل أأساس عدم اس تغالل الرباءة أأو عدم كفاية الاس تغالل. انظ 
 من هونغ كونغ )الصني(.

6
 ، عىل سبيل املثال، الردين الواردين من مجهورية كوراي وقطر.انظر 
7

رويس وجنوب أأفريقيا انظر، عىل سبيل املثال، الردود الواردة من بوركينا فاسو والكونغو وغامبيا وهندوراس وهنغاراي وبولندا ومجهورية بيالروس والاحتاد ال 
س بانيا واململكة املتحدة وفييت انم وزامبيا. انظر أأي ًضا الردود الواردة من فرنسا )حيث ذكرت أأنه "ميكن أأن يتقيد احتاكر ماكل الرباءة برضورات اقتصادية أأو واإ

نبغي أأن يفيد الاخرتاع اجامتعية ختص املصلحة العامة، واليت تعد ابلغة الأمهية"( والرنوجي )حيث ذكرت أأن "الهدف الأسايس هو خدمة املصاحل العامة الهامة. في 
ة ة اجملمتع والتطوير التقين."( وابكس تان )حيث ذكرت أأن الهدف من الرتخيص الإجباري هو "كبح الاحتاكر وتكوين الاحتادات التجارية وحامياحملمي برباء

نص قانون . وي املصلحة العامة"( واململكة املتحدة )حيث ذكرت أأن الهدف هو "منع الاحتاكر اذلي حيدثه اس تغالل الرباءة مبا يتعارض مع املصلحة العامة
عىل منح الرتاخيص الإجبارية كوس يةل لتصحيح املشالك أأو عالهجا يف حاةل عدم اسنيفاء رشوط حمددة يف السوق أأو حني تتوفر  2477الرباءات لس نة 

 الرتاخيص ولكن برشوط غري معقوةل ]...["(.
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لإجبارية، مبا يف وقد اتبع العديد من ادلول الأعضاء أأهداف س ياسة متعددة من خالل أأحاكم خاصة ابلرتاخيص ا .11

ذكل ما ورد أأعاله. عىل سبيل املثال، أأوحض الرد الوارد من الربتغال أأن أأهداف الس ياسة املنشودة من أأحاكم الرتخيص 

ساءة اس تخدام الاحتاكر ]...[؛ ومنع العوائق اليت تواجه التطوير التكنولويج والاقتصادي؛ والهنوض  الإجباري يه "منع اإ

وذك الرد الوارد من الصني أأن أأهداف الس ياسة املنشودة من الاس تثناء يه "منع  من العام".ابلصحة العامة وضامن الأ 

ساءة اس تخدام حقوقهم، وتشجيع تطبيق الاخرتاعات والإبداعات؛ من أأجل ضامن معل نظام الرباءات  أأحصاب احلقوق من اإ

"منع  لوارد من املكس يك أأن هذه الأهداف يه:وعىل حنو مماثل، ذكر الرد ا بشلك طبيعي وحامية مصاحل ادلوةل وامجلهور".

ساءة الاس تخدام ابلنيابة عن ماليك الرباءات،]...[ والإسهام يف نقل التكنولوجيا ونرشها]...[. واس تخدام التكنولوجيا لفائدة  اإ

ماكل الرباءة الاقتصاد و]...[ احلفاظ عىل الصحة والأمن الوطنيني بوصف ذكل املصلحة العليا اليت تعلو فوق مجيع حقوق 

  8وتتخطاها".

ىل الإجباريوذكر بعض ادلول الأعضاء الأخرى أأيًضا أأن أأهداف الس ياسة املنشودة من الرتاخيص  .12 ة تشمل النفاذ اإ
ىل املنتجات املشموةل  املنتجات و"حامية املس هتكل" حبيث تمتكن "الأعامل التجارية واملس هتلكون من النفاذ بشلك معقول اإ

وذكر الرد الوارد من اململكة املتحدة  9مبوجب براءة اخرتاع بأأسعار معقوةل" وأأن تتاح املنتجات "للمس هتلكني احملمتلني". حبامية
أأن أأحاكم الرتخيص الإجباري، يف مجةل أأمور، من املمكن أأن توفر "حافزا للأطراف للتفاوض بشأأن اتفاقات الرتخيص 

جراءات قضائية بني الطرفني سعيا للحصول عىل الرتخيص الإجباري" وذكل قد  الطوعي والتفاق علهيا بدل من ادلخول يف اإ
 "مينع أأو يقمع السلوك املنايف للمنافسة املرشوعة".

ىل أأهداف س ياسة عامة حمددة بشأأن الصحة العامة. )أأو الأقالمي( بعض ادلول الأعضاءأأيًضا وأأشار  .13 حيث أأشارت  اإ
ىل أأهداف س ياسة حمدد ل لالتفاق املتعلق جبوانب هونغ كونغ )الصني( اإ طار الربتوكول املعد ِّ ة ويه "الاس تفادة من النظام يف اإ

ديسمرب  2حقوق امللكية الفكرية املتصةل ابلتجارة )اتفاق تريبس( )اذلي اعمتده اجمللس العام ملنظمة التجارة العاملية يف 
ىل دول أأخر 1006 ى أأعضاء يف منظمة التجارة العاملية" يف حالت ( لس ترياد الأدوية" و"تصدير املس تحرضات الصيدلنية اإ

وعىل حنو مشابه، ذكر الرد الوارد من كندا أأن هدف الس ياسة هو  الطوارئ الوطنية أأو احلالت الأخرى امللحة للغاية.
ىل املس تحرضات الصيدلنية ملعاجلة قضااي الصحة  "تنفيذ تعهد كندا وجان كرينيان من أأجل أأفريقيا عن طريق تيسري النفاذ اإ

العامة اليت تؤثر عىل العديد من البدلان النامية والبدلان الأقل منًوا، خاصة تكل اليت جنمت عن فريوس نقص املناعة 
وأأشار القليل من ادلول الأعضاء يف رده عىل السؤال املتعلق بأأهداف  10البرشية/الإيدز والسل واملالراي وغريها من الأوبئة."

 11 ىل الزتامات مبوجب اتفاق تريبس و/أأو توجهيات الاحتاد الأورويب.الس ياسة العامة بوجه عام اإ 

 القانون الساري ونطاق الاس تثناء

ىل أأن القوانني املطبقة  ارد 72أأشار ، 77بني الردود الواردة عىل الاس تبيان من ادلول الأعضاء والبالغ عددها  من .14 اإ
  12 يص الإجبارية من خالل وسائل قانونية.تشمل اس تثناءات و/أأو تقييدات متعلقة ابلرتاخ 

                                                
8

ىل أأهداف س ياسة عامة عديدة لأحاكم الرتخيص الإ   جباري يف قوانيهنا السارية، عىل سبيل املثال، انظر الردود الواردة أأشار بعض ادلول الأعضاء الأخرى اإ
 من الاس تبيان من جيبويت والهند وبولندا والاحتاد الرويس. 27عىل السؤال 

9
 انظر عىل سبيل املثال الردود الواردة من هولندا ورصبيا ورسيالناك. 
10

ىل املواد من   ىل  12.01أأشري اإ  كندي. انظر الرد الوارد من الأردن.من قانون الرباءات ال  12.1اإ
11

 من الاس تبيان. 27انظر الردود الواردة من اإرسائيل ولتفيا وليتوانيا وهولندا وتركيا عىل السؤال  
12

ىل السوابق القضائية املتصةل ابلأمر )انظر عىل سبيل املثال الردود الواردة من أأملانيا وهول   دا وجنوب أأفريقيا نفضاًل عن ذكل، أأشار بعض ادلول الأعضاء اإ
اخلصوص،  من الاس تبيان(. وذكر الرد الوارد من املنظمة الأوروبية ال س يوية للرباءات أأن الرتاخيص الإجبارية تنظمها دولها املتعاقدة. وعىل وجه 22عىل السؤال 

ىل املادة  وز منح الرتاخيص الإجبارية لس تغالل الرباءات الأوروبية ( جي2من التفاقية الأوروبية ال س يوية لرباءات الاخرتاع واليت تنص عىل: ") 21ُأشري اإ
قلمي هذه ال س يوية من قبل الغري مبا يامتىش مع اتفاقية ابريس محلاية امللكية الصناعية، عىل أأن تصدرها السلطة اخملتصة يف ادلوةل املتعاقدة و  تكون انفذة يف اإ
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 وبوجه عام، يوجد عدد من العنارص أأو املتطلبات املشرتكة يف أأحاكم الرتخيص الإجباري مبوجب القانون الوطين. .15
منح " الأس باب اليت جتزي 1" املس تفيدون واجلهة اخملتصة )الهيئات( اليت متنح الرتاخيص الإجبارية؛ "2" ويه تشمل:

" اجلهود السابقة املبذوةل من طالب الرتخيص الإجباري يف سبيل احلصول عىل ترخيص طوعي )مع 3الرتاخيص الإجبارية؛ "
" ترخيص غري 6" حتديد نطاق ومدة الرتخيص الإجباري للوفاء ابلغرض من الرتخيص؛ "4بعض الاس تثناءات(؛ "

" ترخيص يغلب عليه التوريد للسوق احمليل 7ت مع قطاع الأعامل؛ "" عدم قابلية التحويل، ابس تثناء التعامال2اس تئثاري؛ "
ماكنية املراجعة فامي خيص 4صاحب الرباءة؛ و" ا حيصل علهييتال اكفأأة" امل7يف الأساس )مع بعض الاس تثناءات(؛ " " اإ

صدار الرتخيص الإجباري فضاًل عن القرارات املتعلقة ابمل  .اكفأأةاإ

 أأس باب منح الرتخيص الإجباري

ىل عدة أأس باب ميكن مبوجهبا طلب احلصول عىل  .16 أأشارت الغالبية العظمى من الردود الواردة من ادلول الأعضاء اإ
وجاءت الأس باب اليت وردت يف ردود الكثري من ادلول  الرتاخيص الإجبارية وفقا للقانون املطبق يف لك بدل عىل حده.

رًدا؛ و"رفض منح  72ع مشمول برباءة، أأو اس تغالهل عىل حنو غري اكف" يف ورد "عدم اس تغالل اخرتا الأعضاء اكلتايل:
رًدا؛  62رًدا؛ و"الصحة العامة" يف  67رًدا؛ ووردت "براءات الاخرتاع التابعة" يف  20الرتاخيص برشوط معقوةل" يف 

رًدا؛ و"حالت الطوارئ  47" يف رًدا؛ و"املامرسات املناهضة للمنافسة و/أأو املنافسة غري العادةل 61و"الأمن القويم" يف 
 رًدا. 12رًدا؛ و"أأس باب أأخرى" يف  42القومية و/أأو احلاةل امللحة" يف 

ىل الأس باب املذكورة أأعاله، تضمنت القوانني املطبقة يف بعض ادلول الأعضاء أأس بااًب أأخرى ملنح  .17 وابلإضافة اإ
، و"احتياجات الاقتصاد 13اعات حيوية أأخرى من الاقتصاد الوطين""تطوير قط الرتاخيص الإجبارية، عىل سبيل املثال:

و"الفشل يف تلبية  17، و"تعرض املصلحة العامة لهتديد خطري"16، و"الرضورة العامة"15، و"املصلحة العامة"14الوطين"
]...[ أأو و"عدم اس تغالل الرباءة لتعذر التصنيع أأو التصنيع غري الاكمل للمنتج  18احتياجات السوق برشوط معقوةل"

و"الاس تخدام غري التجاري للصاحل العام؛ وعدم اسنيفاء رشط  19الاس تخدام التجاري عىل حنو ل يليب احتياجات السوق"
، و"البيع بأأسعار مرتفعة عىل حنو غري معقول 20املصلحة العامة املعقول؛ وعدم توفر الابتاكر احملمي برباءة للعامة بسعر معقول"

                                                

ري دلى احملامك أأو السلطات اخملتصة الأخرى لدلوةل املتعاقدة يف الإقلمي املمنوح فيه الرتخيص ( ميكن الاعرتاض عىل قرار منح الرتخيص الإجبا1ادلوةل. )
 الإجباري."

13
 انظر الرد الوارد من بواتن. 
14

 انظر الرد الوارد من فرنسا. 
15

س بانيا وتركيا. فضاًل عن ذكل، يف الردين الواردين من  المنسا وامجلهورية  هذا السبب منصوص عليه، يف مجةل أأمور، يف القوانني السارية يف بلغاراي وبريو واإ
 النش يكية، ُذكر أأن "الصحة العامة" تنطبق كأساس ملنح الرتخيص الإجباري يف اإطار "املصلحة العامة".

16
 .من بلغاراي. أأوحض هذا الرد أأنه يف حاةل الرضورة العامة، ل يلزم حماوةل الأشخاص املعنيني أأن حيصلوا عىل تراخيص تعاقدية برشوط عادةل انظر الرد الوارد 
17

 انظر الرد الوارد من سلوفاكيا. 
18

 ()ب( من قانون الرباءات الأوغندي.2)30املادة  
19

 يف الربازيل. 2442مايو  24الصادر يف  4.174من القانون رمق  27املادة  
20

يف الهند. وقد ذكر التوضيح الوارد من الهند يف هذا الشأأن أأنه "بوجه عام، متنح  2470هذه الأس باب موجودة، يف مجةل أأمور، يف قانون الرباءات لس نة  
نيفاء رشط املصلحة العامة املعقول أأو عدم توفر الاخرتاع احملمي برباءة للجمهور بسعر معقول أأو عدم " يف حاةل عدم اس 2حالت: " 4الرتاخيص الإجبارية يف 

" يف حالت الطوارئ الوطنية أأو يف ظروف احلالت امللحة أأو يف حاةل 1من قانون الرباءات(؛ " 74اس تغالل الاخرتاع احملمي برباءة يف الهند ]...[ )املادة 
 جتارية خلدمة الصاحل العام يف أأي وقت بعد منح الرباءة، ميكن للحكومة املركزية أأن تعلن يف اجلريدة الرمسية عن اإماكنية منح ترخيص الاس تخدام لأغراض غري

جباري فامي خيص  جباري بشأأن براءات حمددة. ومن مث ميكن لأي خشص راغب أأن يودع طلًبا اإىل اجلهة املنظمة للرباءات للحصول عىل ترخيص اإ رباءات. هذه الاإ
" ]...[ يف حاةل الطوارئ الوطنية أأو احلالت امللحة أأو يف حالت الاس تخدام غري التجاري خلدمة الصاحل العام واليت تنجم 3من قانون الرباءات(؛ " 41)املادة 

خيص الإجباري من قبل اجلهة املنظمة للرباءات عن أأوبئة مثل فريوس نقص املناعة البرشية/الإيدز أأو السل أأو املالراي أأو غري ذكل من الأوبئة، ميكن منح الرت 
" مبوجب اإعالن ادلوحة بشأأن اتفاق 4من قانون الرباءات(؛ " 41لأي خشص راغب يف أأي وقت بعد منح الرباءة مبوجب اإشعار احلكومة املركزية ]...[)املادة 

جبا ىل البدلان اليت تعوزها القدرة تريبس والصحة العامة، أأدرجت املادة يف قانون الرباءات الهندي ملنح ترخيص اإ ري بشأأن تصدير الأدوية املشموةل برباءات اإ
ق ابملنتجات الصيدلنية عىل التصنيع أأو ذات القدرة غري الاكفية للتصنيع يف قطاع املس تحرضات الصيدلنية ملعاجلة مشالك الصحة العامة يف هذا البدل فامي يتعل

 (".أأ من قانون الرباءات 41املعنية )املادة 
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و"عندما يكون  22و"عدم توفر سوق لالبتاكر احملمي برباءة أأو عدم توفره برشوط معقوةل" 21م"أأو عدم تلبية الطلب العا
و"الاس تخدام يعد رضوراًي بشلك خاص ]...[ لأغراض غري  23اس تغالل ابتاكر محمي برباءة يعد رضوراًي للمصلحة العامة"

، و"الرتخيص الإجباري 25و"احلقوق املتداخةل بني ماكل براءة بيوتكنولوجية وماكل صنف نبايت" 24جتارية ختدم الصاحل العام"
و"الرتخيص الإجباري ملريب النبااتت؛ والرتخيص الإجباري  26املتبادل حيامن يتعلق الابتاكر ابلصنف النبايت احملمي برباءة"

و"يف حاةل عدم اس تخدام الرباءة بطريقة  28صناف النباتية"، و"الأ 27("Euratomننيجة للمعاهدة الأوروبية للطاقة اذلرية )
نشاء الأنشطة الصناعية 30و"حامية البيئة" 29تسهم يف تشجيع الابتاكر التكنولويج ويف نقل التكنولوجيا ونرشها" عاقة اإ ، و"اإ

مدادات البضائع املناس بة أأو الأشغال أأو اخلدمات يف السو 31والتجارية أأو تطويرها" ق ننيجة حلالت عدم ، و"عدم كفاية اإ
، 32اس تغالل معينة )أأو اس تغالل عىل حنو غري اكف(؛ و"رغبة أأي خشص يف اس تغالل أأي منتج معني محمي برباءة اخرتاع"

طار  33و"الغذاء وتطوير قطاعات حيوية أأخرى من الاقتصاد الوطين" و"أأحاكم حمددة وفقا لقانون الهواء النظيف، ويف اإ
  34ية".قواعد اللجنة التنظميية النوو

أأحاكًما خاصة متضمنة يف قوانينه املطبقة تسمح مبنح  )أأو الأقالمي( فضاًل عن ذكل، ذكر بعض ادلول الأعضاء .18
ىل املس تحرضات الصيدلنية يف البدلان اليت تعوزها القدرة عىل التصنيع يف قطاع  الرتخيص الإجباري بغية تيسري النفاذ اإ

 35 لتصنيع ل تكفي.املس تحرضات الصيدلنية أأو أأن قدرهتا عىل ا

ذا اكن "ماكل الرباءة مننس ًبا ملنظمة التجارة العاملية  ويف .19 ىل ما اإ اململكة املتحدة، ختتلف الأس باب املنطبقة اسنناًدا اإ
WTO  أأي صاحب براءة من مواطين بدل عضو يف منظمة التجارة العاملية أأو مقمي هبا، أأو دليه منشأأة صناعية أأو جتارية ،"

 36مئة وفاعةل يف هذا البدل.قا

                                                
21

 من الاس تبيان. 27انظر الرد الوارد من مالزياي عىل السؤال  
22

 يف نيوزيلندا. 2463من قانون الرباءات لس نة  42املادة  
23

 من قانون الرباءات الياابين. 43املادة  
24

 .2444لس نة  31)أأ( من قانون الرباءات الأردين 11املادة  
25

 من قانون الرباءات يف لتفيا. 64املادة  
26

 من قانون الرباءات يف مجهورية ليتوانيا. 47ادة امل 
27

 .2446من قانون الرباءات الهولندي لس نة  20( و2( و)6)67املواد  
28

 أأ من قانون الرباءات الرنوجيي.42املادة  
29

 يف ابكس تان. 1000من قانون الرباءات  64و 67املاداتن  
30

 من قانون امللكية الصناعية البولندي. 71املادة  
31

 يف قطر. 1002لس نة  30من املرسوم بقانون رمق  26ادة امل 
32

من القانون، يُمنح  2321من القانون املدين لالحتاد الرويس. وقد ذكر التوضيح الوارد من الاحتاد الرويس يف هذا الشأأن أأنه "]...[ وفقًا للامدة  2321املادة  
قلمي الاحتاد الرويس عن طريق رفع دعوى قضائية ضد ماكل الرباءة مع الرتخيص الإجباري البس يط )غري الاس تئثاري( لس تغالل موضوع محم ي برباءة يف اإ

 اسنيفاء مجيع الرشوط املدرجة )فامي عدا الرباءات التابعة( يف أ ن واحد".
33

 لسان تويم وبرينسييب. 4/1002من القانون رمق  7.1و 7.2املاداتن  
34

 من الاس تبيان. 27ية عىل السؤال انظر الرد الوارد من الولايت املتحدة الأمريك  
35

من قانون الرباءات  12.1اإىل  12.01بشأأن امللكية الصناعية يف أألبانيا، واملواد من  4447( من القانون رمق 6( و)3)60انظر عىل سبيل املثال املادتني  
ىل 71الكندي، واملواد   نون الرباءات الهندي.أأ من قا41ز من قانون الرباءات يف هونغ كونغ )الصني( واملادة 71أأ اإ

36
املذكورة أأعاله فامي خيص براءة مالكها من املننس بني ملنظمة التجارة العاملية، تكون  47( عىل أأنه: "يف حاةل تقدمي طلب مبوجب املادة 2أأ)47تنص املادة  

ليه يف اململك ة املتحدة ل تُلىب برشوط معقوةل؛ )ب( عند رفض ماكل الأس باب الوجهية )أأ( عندما يكون الاخرتاع احملمي برباءة عبارة عن منتج مثة حاجة اإ
" عرقةل اس تغالل أأي اخرتاع أ خر محمي برباءة يف اململكة املتحدة يتضمن تقدًما تقنًيا كبرًيا هل قمية 2الرباءة املعنية أأن مينح ترخيًصا أأو تراخيص برشوط معقوةل ـ "

قامة أأنشطة جتارية أأو 1اءة املعنية أأو منع هذا الاس تغالل، أأو "اقتصادية هامة فامي خيص الابتاكر اذلي منحت بشأأنه الرب  " الإرضار عىل حنو غري عادل ابإ
شأأن الترصف يف املنتج صناعية أأو تطويرها يف اململكة املتحدة ؛ )ج( بسبب الرشوط اليت ميلهيا ماكل الرباءة املعنية بشأأن منح الرتاخيص مبوجب الرباءة، أأو ب 

عىل  س تخدامه أأو بشأأن اس تخدام الطريقة احملمية برباءة أأو كيفية التصنيع أأو الاس تخدام أأو الترصف يف مواد غري محمية ابلرباءة، أأو الإرضاراحملمي ابلرباءة أأو ا
قامة أأنشطة جتارية أأو صناعية أأو تطويرها يف اململكة املتحدة." تنص املادة  املذكورة  47املادة  ( عىل أأنه: "يف حاةل تقدمي طلب مبوجب2ب)47حنو غري عادل ابإ

مي برباءة جتاراًي يف اململكة أأعاله فامي خيص براءة مالكها من غري املننس بني ملنظمة التجارة العاملية، تكون الأس باب الوجهية )أأ( عند جواز اس تغالل الاخرتاع احمل



SCP/21/4 REV. 
7 
 

 عدم الاس تغالل أأو الاس تغالل عىل حنو غري اكف  .أأ  

لهيا ادلول  .20 فامي يتعلق بأأس باب "عدم اس تغالل الاخرتاع املشمول ابلرباءة"، اكنت العنارص الرئيس ية اليت أأشارت اإ
طار زمين معني داخل الإقلمي، أأو  اس تغاللها بدرجة ل تكفي لتلبية الطلب يف الأعضاء يه عدم اس تغالل الرباءة خالل اإ

وتعرف القوانني املطبقة يف العديد من ادلول الأعضاء املس تفيد من هذا الرتخيص عىل  السوق الإقلميي دون سبب مرشوع.
ويف القليل من ادلول  37أأنه "خشص" أأو "أأي خشص" أأو "أأي كيان قانوين أأو خشص طبيعي" أأو "أأي طرف معين".

الرتخيص الإجباري للشخص اذلي يس تطيع عن يربهن عن قدرته عىل اس تغالل الاخرتاع احملمي برباءة،  الأعضاء، يُمنح
عىل سبيل املثال، يف الربازيل، "ميكن أأن يطلب الرتخيص أأي خشص  38رشيطة اسنيفاء مجيع الرشوط املبينة يف القانون.

 39 ل موضوع الرباءة".دليه مصلحة مرشوعة ودليه القدرة التقنية والاقتصادية عىل اس تغال

ويف قانون اململكة املتحدة، فامي خيص الاخرتاع احملمي برباءة اذلي قد خيضع للرتخيص الإجباري عىل أأساس أأن الرباءة  .21
ن القانون ينص عىل أأن الرتخيص الإجباري ميكن طلبه فقط فامي  ىل أأقىص حد ممكن معلًيا"، فاإ "مل تُس تغل أأو مل تُس تغل اإ

 40 ق ابخرتاع محمي برباءة مملوك لصاحب براءة غري مننسب ملنظمة التجارة العاملية.يتعل

ول تتضمن القوانني املطبقة يف جل  ادلول الأعضاء تعريًفا رصحًيا للمصطلحات "عدم اس تغالل" و"اس تغالل عىل حنو  .22
ساءة الاس تخدام" أأو "عدم الاس تغالل" غري اكف". ومع ذكل، أأوحضت الردود الواردة من القليل من ادلول الأ  عضاء أأن "اإ

ذا اكن "الاس تغالل" أأو "الاس تغالل لأغراض جتارية" أأو "الاس تخدام املالمئ" أأو "الاس تخدام الاكيف واملس متر"  حيداثن اإ
 )أأو الأقالمي( وقد أأشار بعض ادلول الأعضاء 41لالخرتاع احملمي برباءة مل حيدث خالل فرتة زمنية حمددة دون سبب مرشوع.

ىل حالت ل يُلىب  فهيا الطلب عىل املنتج احملمي برباءة يف الأخ رى يف تعريفه "لعدم الاس تغالل أأو الاس تغالل غري الاكف" اإ
أأن عدم الاس تغالل يعين، يف مجةل  )أأو الأقالمي(وأأوحض البعض ال خر من ادلول الأعضاء  42السوق احمللية برشوط معقوةل.

الاخرتاع احملمي برباءة مل تُلىب" أأو أأن الاخرتاع احملمي برباءة ميكن  أأمور، أأن "الرشوط املعقوةل للمصلحة العامة فامي خيص
ىل أأقىص حد"، أأو أأن الاخرتاع  اس تغالهل جتاراًي يف البدل، أأو أأن الرباءة "غري مس تغةل أأو ليست مس تغةل بشلك معيل اإ

 43 احملمي برباءة غري متوفر للعامة "بأأسعار معقوةل" و/أأو "بمكية أأو جودة اكفيتني".

ويعترب من أأحد مسببات منح الرتاخيص الإجبارية يف القليل من ادلول الأعضاء عدم اختاذ خطوات حتضريية  .23
جباري يف حاةل فشل صاحب الرباءة يف البدء يف الاس تغالل  لس تغالل الاخرتاع، عىل سبيل املثال، جيوز منح ترخيص اإ

                                                

لية؛)ب( عندما يكون الاخرتاع احملمي برباءة عبارة عن منتج مثة املتحدة، ولكنه ل يس تغل عىل هذا النحو أأو ل يس تغل عىل النحو الأمكل من الناحية العم 
ليه يف اململكة املتحدة ـ " " تلىب بدرجة كبرية عن طريق الاس ترياد من بدل ليس من ادلول الأعضاء؛ )ج( عند جواز 1" ل تلىب برشوط معقوةل أأو "2حاجة اإ

" عندما يكون الاخرتاع عبارة عن منتج يمت اس ترياده من 2ة، ولكن ذكل الاس تغالل يُعرقل أأو يُمنع ـ "اس تغالل الاخرتاع احملمي برباءة جتاراًي يف اململكة املتحد
ما أأنه صنع مبارشة بواسطة الطريقة أأو طبقت الطريقة 1بدل ليس من ادلول الأعضاء، " " عندما يكون الاخرتاع عبارة طريقة، ويمت اس ترياد منتج من هذا البدل اإ

" عدم توفري سوق لتصدير أأي منتج محمي برباءة يف اململكة املتحدة أأو 2فض ماكل الرباءة منح ترخيص أأو تراخيص برشوط معقوةل ـ "يف صنعه؛ )د( عند ر 
سهاًما كبرًيا يف حاةل التقنية الصناعية الراهنة أأو منع هذا1" أأو عرقةل الاس تغالل  " عرقةل اس تغالل أأي اخرتاع أ خر محمي برباءة يف اململكة املتحدة يتضمن اإ

قامة أأنشطة جتارية أأو صناعية أأو تطويرها يف اململكة املتحدة؛ )هـ( بسبب الرشوط اليت 3الاس تغالل الفعال هل أأو منعه، أأو " " الإرضار عىل حنو غري عادل ابإ
و اس تخدامه أأو بشأأن اس تخدام الطريقة احملمية برباءة ميلهيا ماكل الرباءة املعنية بشأأن منح الرتاخيص مبوجب الرباءة، أأو بشأأن الترصف يف املنتج احملمي ابلرباءة أأ 

قامة أأنشطة جتارية أأو صناعية أأو تطويرها يف اململكة  أأو كيفية التصنيع أأو الاس تخدام أأو الترصف يف مواد غري محمية ابلرباءة، أأو الإرضار عىل حنو غري عادل ابإ
 املتحدة."

37
 من الاس تبيان. 26ني والمنسا وأأذربيجان وبوليفيا عىل السؤال انظر عىل سبيل املثال الردود الواردة من الأرجنت 
38

بشأأن امللكية الصناعية يف امجلهورية  00-10()أأ( من القانون رمق 2)40بشأأن امللكية الصناعية يف أألبانيا، واملادة  4447من القانون رمق  60انظر املادة  
 من الاس تبيان. 24ة يف هندوراس والرد الوارد من الاحتاد الرويس عىل السؤال من قانون امللكية الصناعي 22و 26ادلومينيكية، واملادتني 

39
 يف الربازيل. 2442مايو  24الصادر يف  4.174من القانون رمق  27املادة  
40

 .32يف اململكة املتحدة، احلاش ية  2477()أأ( من قانون الرباءات لس نة 2)47انظر املادة  
41

 من الاس تبيان. 24لواردة من الياابن واملكس يك والربتغال وأأوكرانيا وجنوب أأفريقيا وزامبيا وزميبابوي عىل السؤال انظر عىل سبيل املثال، الردود ا 
42

س بانيا عىل السؤال واليوانن وهونغ كونغ )الصني( انظر الردود الواردة من بوركينا فاسو والصني    من الاس تبيان. 24ومجهورية كوراي واإ
43

 من الاس تبيان. 24انظر الردود الواردة من امجلهورية ادلومينيكية والهند وهونغ كونغ )الصني( وُعامن وبولندا واملغرب عىل السؤال  
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عداد جتهزيات فاعةل وجادة يف سبي وأأوحض القليل من ادلول الأعضاء عند تعريفه  44ل اس تغالل الاخرتاع".أأو تقاعسه عن اإ
للمصطلحني "عدم اس تغالل" و"اس تغالل غري اكف" أأنه بوجه عام يلزتم صاحب الرباءة "ابس تغالل" أأو "تصنيع" الاخرتاع 

 45احملمي برباءة مبارشة أأو من خالل خشص خمول منه.

 للرباءة؟ هل يعترب الاس ترياد "اس تغاللً  "2"

نه اس تغالل لرباءة الاخرتاع .24 ىل الاس ترياد عىل اإ ، أأو ل حتدد هذا الأمر يف النصوص 46ل ينظر بعض ادلول الأعضاء اإ
ومن  لرباءة الاخرتاع. اس تغاللالاس ترياد أأن  القواننيغالبية  تعتربومع ذكل،  48أأو أأن املسأأةل أأمام القضاء. 47القانونية املطبقة

ن منح الرتاخيص الإجبارية "لعدم الاس تغالل" أأو "الاس تغالل غري الاكف" يف هذه البدلانمث  ل ميكن  )أأو الأقالمي( فاإ
ن الرشوط  49حدوثه يف حاةل اس ترياد منتج محمي برباءة أأو منتج مصنع ابس تخدام طريقة صنع محمية برباءة. ومع ذكل، فاإ

يا، يعد الاس ترياد اس تغالًل فقط "طاملا مل يتضمن تسعريا عىل سبيل املثال، يف جنوب أأفريق  تنطبق يف بعض ادلول الأعضاء.
ويف ُعامن، يعد من رضوب الاس تغالل عدم توفر الاخرتاع "بمكيات اكفية أأو جبودة مالمئة، أأو بأأسعار معقوةل  مغاليا فيه".

ما من خالل التصنيع يف ُعامن أأو من خالل الاس ترياد". امنرك وفنلندا، "مع مراعاة ويف ادل حمددة سلفا يف ]السوق احمللية[، اإ
فضاًل عن ذكل، أأوحضت  مبدأأ املعامةل ابملثل"، يعد اس تغالل الاخرتاع يف دوةل أأجنبية معادل لس تغالهل يف هذين البدلين.

ىل دوةل عضو واحدة عىل الأقل من  الردود الواردة من القليل من ادلول الأعضاء أأن اس ترياد منتجات مشموةل برباءات اإ
اد الأورويب أأو من دول املنطقة الاقتصادية الأوروبية أأو من ادلول الأعضاء يف منظمة التجارة العاملية يعترب دول الاحت

ويف هنغاراي وبولندا، "ل يشلك الاس ترياد يف حد ذاته "اس تغالل" للرباءة؛ ومع  50"اس تغالل" لالخرتاع املشمول برباءة.
قلمي البدل بغية تلبية الطلب احمليل".ذكل، ميكن لالس ترياد القانوين أأن يعين أأن الا ويف  خرتاع املشمول ابلرباءة مس تغال يف اإ

جباري، جيوز أأن تتوفر دلى صاحب  الرنوجي، بيامن ل يعرقل اس ترياد منتج محمي برباءة من بدل أ خر ابلرضورة منح ترخيص اإ
قطر، يوحض القانون أأن "اس ترياد املنتج ل يعد  وعىل النقيض من ذكل، يف الرباءة أأس بااب قانونية لعدم اس تغالل الاخرتاع".

ويف الربازيل ميكن منح الرتخيص الإجباري، يف مجةل أأمور، يف حاةل عدم اس تغالل الاخرتاع احملمي برباءة يف  سببًا مرشوعًا".
الت اليت ل يكون فهيا منطقهتا "للفشل يف التصنيع أأو التصنيع غري الاكمل" للمنتج أأو طريقة الصنع احملمية برباءة، "عدا احل

  ذكل من اجملدي اقتصاداًي، عند السامح ابلس ترياد".

الفرتة الزمنية اليت يتعني مراعاهتا قبل منح الرتخيص الإجباري يف حاةل عدم الاس تغالل أأو الاس تغالل غري  "1"

 الاكيف

اخيص الإجبارية فهيا لأس باب تتعلق بعدم يف معظم ادلول الأعضاء، تُقدر الفرتة الزمنية اليت ل جيوز منح الرت  .25
يداع طلب  الاس تغالل )أأو عدم كفاية الاس تغالل( ثالث س نوات من اترخي منح الرباءة أأو أأربع س نوات من اترخي اإ

ىل هذا، حتدد القوانني السارية للعديد من البدلان أأيضا أأن الفرتة الزمنية املذكورة تس متر مل احلصول عىل الرباءة. دة ابلإضافة اإ
يداع الطلب، أأهيام أأطول. فضاًل عن ذكل، يف  ثالث س نوات اعتبارا من اترخي منح الرباءة أأو أأربع س نوات اعتبارا من اترخي اإ

ذا اكن اس تغالل الاخرتاع احملمي برباءة قد أأعيق ملا يزيد عن  جباري اإ القليل من ادلول الأعضاء، ميكن منح ترخيص اإ

                                                
44

 من الاس تبيان. 24انظر الردود الواردة من الأرجنتني وهنغاراي واملغرب عىل السؤال  
45

 من الاس تبيان. 24ل انظر الردود الواردة من الربتغال وفييت انم عىل السؤا 
46

 السارية.ذكرت الردود الواردة من أأوغندا ومجهورية تزنانيا املتحدة وزامبيا رصاحة أأن الاس ترياد ل يشلك "اس تغالًل" للرباءة مبوجب قوانيهنا  
47

 انظر الردود الواردة من البوس نة وكرواتيا واليوانن وابكس تان وسلوفاكيا. 
48

 انظر الرد الوارد من الهند. 
49

ا وهندوراس وهونغ ذكرت الردود الواردة من ادلول الأعضاء التالية رصاحة أأن الاس ترياد يشلك "اس تغالًل" للرباءة مبوجب قوانيهنا السارية: فرنسا وغامبي  
رسائيل والياابن ومالزياي وموريش يوس واملكس يك واملغرب وهولندا والربتغال والاحتاد الرويس وسويرسا وتر   كيا وأأوكرانيا.كونغ )الصني( واإ

50
س بانيا والسويد. يف اململكة املتحدة " ل ميكن منح الرتخيص الإجباري للسبب املذكور يف املادة   يطاليا واإ ذا اكن 2ب)47انظر الردود الواردة من اإ ()أأ( اإ

 الاقتصادية الأوروبية حيث يس تغل الاخرتاع جتاراًي."الطلب يف اململكة املتحدة يمت تلبيته عن طريق اس ترياد الاخرتاع احملمي برباءة من دوةل عضو يف املنطقة 
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"فرتة ثالث س نوات  مثلومثة بعض الاختالفات يف القوانني املعمول  52س نوات. 3عن ، ويف دولتني عضوتني ملا يزيد 51س نة
 3أأو " 55س نوات بعد الإبرام" 3أأو " 54أأو "ثالث أأو مخس س نوات اعتبارا من اترخي نرش الرباءة" 53من اترخي منح براءة"

يداع الطلب".س نوات م 4و" 56س نوات من عدم الاس تغالل"  57ن اترخي اإ

ويف زميبابوي، ميكن طلب الرتخيص الإجباري، يف مجةل أأمور من بيهنا يف حاةل الاس تخدام غري الاكيف حلقوق الرباءة  .26
  أأشهر من الطلب الأويل للرتخيص الطوعي". 2"خالل 

 "املرشوعةتعريف "الأس باب   "3"

تسمح مبنح الرتخيص الإجباري بناء عىل "براءة اخرتاع غري مس تغةل، أأو مس تغةل عىل  يف غالبية ادلول الأعضاء اليت .27
ويف هذا الصدد، أأشار  .مرشوعةحنو غري اكف"، من املمكن تربير عدم الاس تغالل أأو الاس تغالل غري الاكيف بأأس باب 

ىل "أأس باب  س باب وجهية" أأو "أأس باب " أأو "أأس باب معقوةل" أأو "أأ مرشوعةبعض ادلول الأعضاء عىل سبيل املثال اإ
جيدة" أأو "أأس باب مربرة" أأو "أأس باب مرضية" للفشل يف اس تغالل الاخرتاع أأو "أأس باب مقبوةل لعدم اس تغالل 

  58الاخرتاع".

عىل سبيل  يف معظم تكل البدلان ذات طبيعة تقنية أأو اقتصادية أأو قانونية أأو قاهرة.املرشوعة وتعد هذه الأس باب  .28
"الأس باب التقنية أأو الاقتصادية أأو القانونية ذات الطابع املوضوعي تعترب أأعذاًرا  ورد يف الرد الوارد من تركيا أأن:املثال، 

كام تعد من الأس باب املقبوةل ]...[ تكل الأس باب اليت تقع خارج نطاق س يطرة صاحب  لعدم اس تغالل الرباءة. مرشوعة
رادته." عىل أأهنا "الصعوابت املوضوعية ذات الطابع املرشوعة جنتني، تُفرس الأس باب وعىل حنو مماثل، يف الأر  الرباءة واإ

القانوين والتقين، مثل التأأخر يف احلصول عىل النسجيل الالزم لالعامتد النسويقي من الهيئات العامة، واليت تعد خارجة عن 
امجلهورية ادلومينيكية وهندوراس، تعد ويف  س يطرة صاحب الرباءة، واليت جتعل من املس تحيل اس تغالل الاخرتاع ]...[".

رادة صاحب الرباءة أأو س يطرته" من مربرات "عدم الاس تغالل أأو الاس تغالل  "الأس باب القاهرة أأو الظروف اخلارجة عن اإ
جباري عىل خلفية  غري الاكيف". فضاًل عن ذكل، أأوحض الرد الوارد من الصني أأنه "عىل سبيل املثال، ل جيوز منح ترخيص اإ

نتاج أأو الاس ترياد أأو أأس با ب متعلقة بعدم الاس تغالل أأو الاس تغالل غري الاكيف يف ظل رساين قرارات حكومية حبظر الإ
ىل تربير عدم الاس تغالل "بأأس باب  " وبناء عىل "أأس باب معوقة ذات طبيعة مرشوعةالنسويق." ويف الربازيل، ابلإضافة اإ

ذا أأثبت صا عدادات جادة وفعاةل قانونية"، لن مينح الرتخيص الإجباري "اإ جراء اإ يداع الطلب اإ حب احلق يف اترخي اإ
وذكر الرد الوارد من الرنوجي أأن "صعوبة توفري املواد اخلام أأو صعوبة البحث عن موارد ل تعترب من الأس باب  لالس تغالل".

ذا أأعاقت اللواحئ العامة اس تغالل الاخرتاع، قد تتوفر أأس باب  فضاًل عن ذكل، ذكرت  ".مرشوعةالقانونية"؛ ومع ذكل، "اإ
 59 .املرشوعةردود بعض ادلول الأعضاء أأن غياب املوارد املالية أأو غياب اجلدوى املالية لالس تغالل ل يعدان من الأس باب 

ذا برر  .29 فضاًل عن ذكل، تنص القوانني السارية يف العديد من ادلول الأعضاء عىل أأن الرتخيص الإجباري يُرفض اإ
ن قوانني هذه ادلول الأعضاءمرشوعةة عدم الاس تغالل بأأس باب ماكل الرباء ف رصاحة  )أأو الأقالمي( ، ومع ذكل، فاإ ل تعر 

                                                
51

بشأأن امللكية الصناعية يف  00-10( من القانون رمق 2)42بشأأن الرباءات ومناذج املنفعة يف الأرجنتني، املادة  14.472من القانون رمق  43انظر املادة  
 ءات والتصاممي الصناعية ومناذج املنفعة يف كوس تارياك.بشأأن الربا 2727من القانون رمق  27.2امجلهورية ادلومينيكية واملادة 

52
 تركيا وأأوكرانيا. 
53

 انظر عىل سبيل املثال أأذربيجان والربازيل وهندوراس وهونغ كونغ )الصني( والهند وهولندا وقطر واململكة املتحدة. 
54

 تركيا وأأوكرانيا وطاجيكس تان. 
55

 اسرتاليا. 
56

 موانكو. 
57

 مجهورية كوراي. 
58

 ىل سبيل املثال الربازيل والصني والياابن واملكس يك وابكس تان ورصبيا والسويد.انظر ع 
59

 انظر الأرجنتني والربتغال وامجلهورية ادلومينيكية وهندوراس. 
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ىل أأن ذكل يمت حتديده عىل غرار لك حاةل عىل حدة، أأو  60.املرشوعةماهية هذه الأس باب  وأأشار بعض تكل ادلول الأعضاء اإ
يقدم "دليال عىل توفر الظروف اليت حالت بينه  وأأوحضت بعض الردود أأن ماكل الرباءة يتعني عليه أأن 61بواسطة احملمكة.

ثبات قانونية الأس باب اليت جنم عهنا عدم اس تغالل  وبني معاجلة النقص أأو التغلب عىل عدم كفاية اس تغالل الرباءة" أأو "اإ
؛ والوقت املنقيض طبيعة الاخرتاع ويف قربص، مثة اختبار حمدد يأأخذ بعني الاعتبار الأمور التالية: 62الاخرتاع احملمي برباءة".

والتدابري اليت مت اختاذها من قبل ماكل الرباءة أأو أأي مرخص هل لالس تفادة بشلك اكمل من الاخرتاع؛ وقدرة أأي خشص 
يُمنح ترخيصا مبوجب النظام املطبق عىل اس تغالل الاخرتاع وتسخريه للمنفعة العامة؛ واخملاطر اليت س يواهجها هذا الشخص 

ومع ذكل، وفقًا للقانون الساري يف  تغالل الاخرتاع يف حاةل طلب احلصول عىل أأمر مبنح ترخيص.يف توفري رأأس املال واس  
ذا رأأى الوزير أأن أأس بااًب خارجة عن س يطرة ماكل الرباءة حالت دون  ضافية اإ الأردن، ميكن أأن مينح ماكل الرباءة فرتة سامح اإ

 اس تغالل الرباءة.

وخالل  اءة منح الرتاخيص مبوجب "أأحاكم ورشوط معقوةل"الرتخيص الإجباري عىل أأساس رفض صاحب الرب  .ب 

 "فرتة زمنية معقوةل"

فامي خيص منح الرتخيص الإجباري لهذا السبب، ذكر الرد الوارد من أأملانيا أأنه "يف هذه احلاةل، جيب أأن تكون  .30
ضافيًا للفصل يف منح الرتخيص الإجباري". تعريف املصطلحني "الأحاكم والرشوط  وفامي خيص املصلحة العامة عاماًل اإ

ضافية. )أأو الأقالمي( املعقوةل" و"الفرتة الزمنية املعقوةل"، مل تقدم القوانني السارية يف معظم ادلول الأعضاء وذكر  أأي تفسريات اإ
بعض ادلول الأعضاء أأنه سيمت حتديد تعبريي "أأحاكم ورشوط معقوةل" و"فرتة زمنية"، عىل سبيل املثال "بناء عىل الأمر 

ع وظروف لك حاةل"، أأو عىل أأساس "لك حاةل عىل حده" أأو "طبقا للرشوط اليت تتفق مع املامرسات املعتادة" أأو الواق
وأأشار الرد الوارد من الصني أأن معيار املعقولية سوف "يتحدد  63"وفقًا للأحاكم والرشوط املامتش ية مع املامرسات السائدة".

ولوجيا، وأ فاق النسويق، والأتعاب من تكنولوجيات مماثةل، والأموال عىل ضوء الظروف املعينة"، مثل "جمالت التكن
ىل "القمية الاقتصادية للرتخيص ]...[مع الأخذ يف  املسنمثرة يف صنع الاخرتاع". وأأشار الرد الوارد من امجلهورية ادلومينيكية اإ

وأأوحض رد  ي بني أأطراف مس تقةل".الاعتبار معدل متوسط الأتعاب للقطاع املعين، فامي يتعلق بعقود الرتخيص التجار 
رسائيل أأن الرشوط "ليست عادةل وفقًا لظروف احلاةل، ومل تأأخذ يف الاعتبار املصلحة العامة ونشأأت يف الأساس كرد فعل  اإ

  أأو ننيجة لوجود الرباءة".

نتاج املنتج ويف جنوب أأفريقيا، يتطلب حتديد مدى املعقولية "النظر يف التلكفة اليت يتكبدها صا .31 حب الرباءة لإ
وأأوحض  64وتسويقه، والأحاكم والرشوط اليت مت التفاوض عىل أأساسها مع العمالء، وقدرة حتمل العملية التجارية هذا السعر".

الرد الوارد من الولايت املتحدة الأمريكية أأن ما يشلك رشوطا معقوةل يعمتد عىل "ادلراسة املتأأنية مجليع الظروف احمليطة 
نفاق صاحب الرباءة بلك  حاةل، عىل سبيل املثال طبيعة الاخرتاع، ورشوط أأية تراخيص مت منحها مبوجب الرباءة، وجحم اإ

وينبغي أأن يكون التعويض اذلي حيصل عليه  والزتاماته بشأأن الأمور املتعلقة ابلرباءة، ومتطلبات معليات الرشاء العامة.
ىل مق ومثة اختبار يمت تطبيقه يف حمامك هذه ادلوةل، "وهو مدى  ع الطلب أأو خفضه".صاحب الرباءة تعويضا عادل، ول يؤدي اإ

                                                
60

واملغرب وقطر وسويرسا  انظر الردود الواردة عىل سبيل املثال من اسرتاليا وبواتن والبوس نة والهرسك وكرواتيا وفنلندا وفرنسا واليوانن ولتفيا ومدغشقر 
 وزميبابوي.

61
تزنانيا املتحدة عىل انظر عىل سبيل املثال الردود الواردة من هونغ كونغ )الصني( وقريغزيس تان ومالزياي وموانكو ورومانيا وطاجيكس تان وأأوكرانيا ومجهورية   

  من الاس تبيان. 71السؤال 
62

 ابلرتتيب.انظر الردين الواردين من اجلزائر والاحتاد الرويس  
63

 من الاس تبيان. 73انظر عىل سبيل املثال الردود الواردة من كندا وامجلهورية ادلومينيكة وهونغ كونغ )الصني( وهنغاراي وكينيا وطاجيكس تان عىل السؤال  
64

 Afitra (Pty) Ltd v Carltonعقوةل" )أأوحض الرد أأيًضا أأنه ينبغي تقدمي "دليل عىل الرشوط املعقوةل، وكذكل دليل عىل أأن أأسعار ماكل الرباءة ليست م 
Paper of SA(Pty) 1992 BP 331 (CP.)) 
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القدرة املالية للمصنعني الراغبني يف اس تغالل املنتج املشمول ابلرباءة، ومدى اس تعدادمه لتحمل مبلغ التعويض والتعامل وفقا 
  65للأسس التجارية السائدة؟"

ىل فرتات زمنية مدهتا وفامي يتعلق ابلفرتة الزمنية  .32 املعقوةل للحصول عىل ترخيص طوعي، تشري بعض ادلول الأعضاء اإ
ذا اكنت حبد أأقىص  ثالثة أأو س تة أأشهر. عىل سبيل املثال، حس امب ذكر الرد الوارد من ُعامن، "تُعترب الفرتة الزمنية معقوةل اإ

خطار ماكل الرباءة بواسطة طالب الرتخيص ال طوعي ابلرشوط املقرتحة للحصول عىل هذا س تة أأشهر ما بني اترخي اإ
خطار طالب الرتخيص الطوعي من قبل ماكل الرباءة بقراره الهنايئ برفض الاقرتاح"، بيامن يعترب قانون  66الرتخيص واترخي اإ

 وأأشارت الصني يف ردها أأن ما 67سلوفاكيا أأن فرتة "ثالثة أأشهر من اترخي طلب احلصول عىل الرتخيص" فرتة زمنية معقوةل.
ميكن أأن يشلك فرتة زمنية معقوةل ينبغي حتديده ابلأخذ يف الاعتبار الوقت الالزم لصاحب احلق يف اختاذ قرار بعد تقيمي 

ىل احلصول عىل ترخيص  اجلوانب الاقتصادية والتكنولوجية لالخرتاعات املعنية. ذا مل تُفلح اجلهود الرامية اإ ويف الأرجنتني، اإ
جباري. يوًما متتالًيا 260بعد فرتة " وأأخرًيا، ذكر الرد الوارد  اعتباًرا من اترخي طلب الرتخيص املعين،" ميكن منح ترخيص اإ

  من ابكس تان أأن احلكومة يه اليت حتدد ما يشلك "الأحاكم والرشوط املعقوةل والفرتة الزمنية املعقوةل".

 الرتخيص الإجباري عىل أأساس املامرسات املناهضة للمنافسة  .ج 

فامي خيص منح الرتخيص الإجباري عىل أأساس املامرسات املناهضة للمنافسة، مل يوفر العديد من ادلول الأعضاء املزيد  .33
ثبات اعامتد ماكل الرباءة ممارسات مناهضة  من التوضيحات. وقد أأوحضت ردود بعض ادلول الأعضاء أأنه فامي خيص اإ

ىل "اتفاق و  دي" أأو بذل هجود مس بقة "للحصول عىل ترخيص من ماكل الرباءة للمنافسة، ل يشرتط السعي حنو الوصول اإ
خفاق هذه اجلهود يف فرتة زمنية معقوةل."  68بأأحاكم ورشوط معقوةل مع اإ

ىل قامئة  .34 وأأشار بعض ادلول الأعضاء يف تعريفه ملا يشلك "ممارسات مناهضة للمنافسة" مبوجب قوانينه السارية اإ
عىل سبيل املثال، اش متلت هذه املامرسات يف بعض ادلول الأعضاء، يف مجةل  ملناهضة للمنافسة.تتضمن رسدا للمامرسات ا

و"عدم توفر سوق لعرض املنتجات وفقا لرشوط  69"حتديد أأسعار مرتفعة أأو متيزيية للمنتجات املشموةل برباءات" أأمور، عىل:
ىل مرفق أأسايس"فضاًل عن ذكل، قد تتعلق املامرسات املناهضة ل  70جتارية معقوةل". أأو  71لمنافسة "حبرمان نفاذ املنافس اإ

ومثة نوع أ خر من املامرسات املناهضة للمنافسة مرتبط  72"عدم توفر سوق لعرض املنتجات وفقا لرشوط جتارية معقوةل".
نتاج" ىل أأو "الاخنراط يف حماول 73ابسنبعاد املنافسني، عىل سبيل املثال، "عرقةل الأنشطة التجارية أأو أأنشطة الإ ت تريم اإ

بعاد املنافسني".   74اإ

                                                
65

ىل    من الاس تبيان. 73يف رد اململكة املتحدة عىل السؤال  Brownie Wireless Co Ltd's Applications 46 RPC 457أأشري اإ
66

 من الاس تبيان. 73انظر الرد الوارد من الهند عىل السؤال  
67

 من قانون الرباءات السلوفايك.()ب( 2)17املادة  
68

 انظر عىل سبيل املثال الردين الواردين من فرنسا والهند ابلرتتيب. 
69

ىل  متوسط أأسعار السوق؛  عىل سبيل املثال، ينص القانون يف الأرجنتني عىل: "تصحيح الأسعار املبالغ فهيا أأو المتيزيية للمنتجات احملمية برباءات اسنناًدا اإ
ىل "تصحيح وحتديًدا، عند توفر معروض ابلسوق بأأسعار أأقل كثرًيا من تكل اليت يفرضها ماكل الرباءة لنفس املنتج". وأأشار الرد الو  ارد من اجلزائر حتديًدا اإ

ىل متوسط أأسعار السوق". وعىل حنو م  شابه، يتضمن القانون الساري الأسعار املبالغ فهيا أأو المتيزيية فامي يتعلق ابملنتجات الصيدلنية احملمية برباءات اسنناًدا اإ
جبارية لأغراض الصحة العامة مبوجب قرار من وزير ا مللكية الفكرية لعدد من الرباءات )خاصة الأدوية واملعدات الطبية وطرائق يف فرنسا اإصدار تراخيص اإ

نتاج أأو التصنيع( عند "توفر هذه املنتجات احملمية برباءات للجمهور بمكيات أأو جودة غري اكفية، أأو بأأسعار مرتفعة عىل حنو مبالغ ف  يه أأو عند اس تغالل الرباءة الإ
 ممارسات مناهضة للمنافسة بعد صدور قرار هنايئ من اجلهة الإدارية أأو القضاء." بصورة منافية للصحة العامة أأو من خالل

70
 انظر عىل سبيل املثال القوانني السارية يف الأرجنتني وكوس تارياك وامجلهورية ادلومينيكية. 
71

 انظر الرد الوارد من جنوب أأفريقيا. 
72

 ة.انظر الردين الواردين من كوس تارياك وامجلهورية ادلومينيكي 
73

 انظر الردود الواردة من الأرجنتني وكوس تارياك وامجلهورية ادلومينيكية. 
74

 انظر الرد الوارد من جنوب أأفريقيا. 
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وقد تضمنت القوانني السارية يف بعض ادلول الأعضاء صيغة أأكرث معومية لتحديد املامرسات املناهضة للمنافسة، مثل  .35
رسات أأو "املام 75"أأي معل أ خر يمت توصيفه مبوجب النرشيعات الوطنية عىل أأنه مناهض للمنافسة، أأو حيد أأو يقيد املنافسة"

ذا مارس ماكل الرباءة حقوقه بطريقة  76املناهضة للمنافسة اليت تعمل أأو يكون من املتوقع أأن تعمل ضد املصلحة العامة" أأو اإ
  78أأو "تقييد التجارة وخمالفة الس ياسة العامة". 77متنع ال خرين من التنافس تنافًسا عادل"

يف حني  79لأعضاء رصاحة املامرسات اليت تعد "مناهضة للمنافسة".ومل تعرف القوانني السارية يف بعض ادلول ا .36
ىل هيئات  عالنه قد مت تركه اإ ىل أأن حتديد املامرسات املناهضة للمنافسة أأو اإ أأشارت الردود الواردة من بعض ادلول الأعضاء اإ

دارية"، "واكةل مناهضة لالحتاكر أأو حمك قضايئ صادر عن أأي  دارية أأو حمددة، مثل "هيئة قضائية أأو اإ حممكة"، "دعاوى اإ
قضائية"، "احلكومة الاحتادية و]أأ[ هيئة قضائية"، "جلنة املنافسة، وزير اخلارجية أأو وزير يف احلكومة"، أأو "حممكة 

 80 املنافسة احلرة".

حتقيق سويق ويف اململكة املتحدة، ميكن أأن تطبق السلطات املعنية الرتخيص الإجباري "بعد حدوث اندماج أأو  .37
ويف أأملانيا، قد تُمنح الرتاخيص الإجبارية مبوجب قانون  81ملعاجلة أأمر متعلق ابملنافسة ]...[ أأو التخفيف من وطأأته أأو منعه".

الاحتادات التجارية.
 82،83 

للمنافسة يف جمال وضع بعض ادلول الأعضاء قيودا عىل منح الرتاخيص الإجبارية عىل أأساس املامرسات املناهضة  .38
ويف حاةل تكنولوجيا أأش باه املوصالت، ذكرت الردود الواردة من بعض ادلول  84الصحة العامة وتكنولوجيا أأش باه املوصالت.

الأعضاء أأن الرتخيص الإجباري ميكن منحه فقط لالس تخدام لأغراض غري جتارية ختدم الصاحل العام أأو لتصحيح ممارسة 
دارية.أأعلنت أأهنا مناهضة للمنافس   85ة بعد دعاوى قضائية أأو اإ

 منح الرتاخيص الإجبارية عىل أأساس الرباءات التابعة .د 

ذكر معظم ادلول الأعضاء اليت مسحت مبنح الرتاخيص الإجبارية عىل أأساس الرباءات التابعة، أأي يف حاةل اس تحاةل  .39
الأخرى )"الرباءة الأوىل"( أأنه بوجه عام، ينبغي أأن تنطبق اس تغالل الرباءة )"الرباءة الثانية"( دون التعدي عىل الرباءة 

" يشلك الاخرتاع احملمي ابلرباءة الثانية تقدما تقنيا هاما ذي أأمهية اقتصادية معتربة فامي خيص 2" الرشوط الثالثة التالية:
ل برشوط معقوةل لس تخدام " حيق ملاكل الرباءة الأوىل احلصول عىل ترخيص متباد1الاخرتاع احملمي ابلرباءة الأوىل و"

                                                
75

 بشأأن امللكية الصناعية يف امجلهورية ادلومينيكية. 00-10من القانون رمق  41املادة  
76

 من قانون الرباءات يف اململكة املتحدة. 62أأ و60املاداتن  
77

 .2444لس نة  2.22)ج( من قانون الرباءات الأردين 11املادة  
78

 ()و( من قانون الرباءات يف زامبيا.2)37املادة  
79

 انظر عىل سبيل املثال الردود الواردة من كندا ورصبيا وزميبابوي. 
80

 من الاس تبيان. 74ملكة املتحدة عىل السؤال انظر الردود الواردة من اسرتاليا وش ييل والهند وليتوانيا وابكس تان ورومانيا ورسيالناك وامل 
81

ذا اكن "الشخص منخرًطا يف 62أأ من قانون الرباءات يف اململكة املتحدة. فضاًل عن ذكل، مبوجب املادة 60املادة   ، ميكن أأن ينطبق الرتخيص الإجباري اإ
العامة". وقد ذكر التوضيح الوارد من اململكة املتحدة يف هذا الشأأن أأن: ممارسات مناهضة للمنافسة تنايف املصلحة العامة أأو من املتوقع أأن تنايف املصلحة 

ينبغي أأن تتضمن "رشوًطا عىل الرتخيص املمنوح بشأأن براءة من قبل مالكها تقيد اس تخدام الاخرتاع من قبل  62أأ أأو 60"الطلبات املقدمة مبوجب املادة 
"رفض ماكل الرباءة أأن مينح تراخيص برشوط معقوةل". انظر الرد الوارد من اململكة املتحدة عىل  املرخص هل أأو حق ماكل الرباءة يف منح تراخيص أأخرى" أأو

 من الاس تبيان. 74السؤال 
82

، احملمكة الفيدرالية العليا يف أأملانيا. انظر الرد 1004مايو  IIC 2010 ،269 ،6، املنشورة يف Orange Book Standardـ  KZR 39/06احلاةل رمق  
 من الاس تبيان. 74ن أأملانيا عىل السؤال الوارد م

83
صدار تراخيص امللكية الفكرية كعالج يف   ىل اإ حالت خمتلفة من ماكحفة الاحتاكر، اإل أأنه  3يف الولايت املتحدة الأمريكية، بينا جلأأت الواكلت التنظميية اإ

رسات املناهضة للتنافس الناش ئة عن اس تخدامات معينة حلقوق امللكية الفكرية". "يف القليل من احلالت، جلأأت الواكلت اإىل الرتاخيص الإجبارية لعالج للمام
 من الاس تبيان. 74انظر الرد الوارد من الولايت املتحدة الأمريكية عىل السؤال 

84
 انظر عىل سبيل املثال فرنسا وأأملانيا وسويرسا وأأوكرانيا. 
85

 من الاس تبيان. 74دلوفا عىل السؤال انظر عىل سبيل املثال الردين الواردين من فرنسا ومو 
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ل مع التنازل عن 3الاخرتاع احملمي ابلرباءة الثانية و" " ل ميكن التنازل عن الاس تخدام املرخص فامي يتعلق ابلرباءة الأوىل اإ
 86الرباءة الثانية.

 تعريف "الرباءات التابعة" "2"

يف القوانني السارية يف بعض ادلول الأعضاء، عىل سبيل فامي يتعلق ابملصطلح "التابعة"، فقد اكنت هل صياغات خمتلفة  .40
ذا اس تحال اس تغالل الاخرتاع احملمي برباءة دون التعدي عىل اخرتاع محمي برباءة هل أأولوية أأفضل )براءة سابقة(" ؛ 87املثال "اإ

ذا اكن الاخرتاع احملمي مبوجب الرباء88أأو "اندراج الرباءة مضن نطاق براءة أأخرى، سابقة" ة ل ميكن اس تغالهل صناعًيا ؛ أأو "اإ
سهاًما كبرًيا  ؛89يف البدل دون التعدي عىل براءة سابقة" أأو " ]...[ عرقةل أأو منع اس تغالل أأي اخرتاع أ خر محمي برباءة يسهم اإ

رخص يف حاةل التقنية الصناعية الراهنة يف قربص أأو عرقةل أأو منع الاس تغالل الفعال هل"؛ أأو "منع أأو عرقةل ماكل الرباءة/امل
 90هل بدون هذا الرتخيص من اس تغالل اخرتاع أ خر بفعالية أأو بأأفضل صورة ممكنة لالس تغالل".

 تفاصيل أأخرى بشأأن الرشوط املطبقة يف حاةل الرباءات التابعة "1"

لهند، ميكن عىل سبيل املثال، يف ا مثة بعض الاختالفات أأيًضا فامي يتعلق ابلرشوط املطبقة يف حاةل الرباءات التابعة. .41
طالق أأنشطة جتارية أأو صناعية أأو تطويرها" يف هذا  سهاًما كبرًيا يف اإ ذا اكن الاخرتاع ال خر قد أأسهم اإ طلب الرتخيص، "اإ

برام  البدل، وذكل يف مجةل أأمور. ذا اكن ماكل الرتخيص السابق "مينع، برفضه اإ ويف بولندا، ميكن منح الرتخيص الإجباري اإ
ات السوق احمللية من خالل اس تغالل الاخرتاع احملمي برباءة )الرباءة التابعة(، واذلي يؤدي عقد ترخيص، تلبية احتياج

ىل التعدي عىل براءة سابقة." ويف الربتغال، يف حاةل اس تخدام الاخرتاعني "لأغراض صناعية خمتلفة"، ل ميكن  اس تغالهل اإ
ذا اكن "الاخرتاع الأول رضوراًي لس تغالل ال  ل اإ ثاين"، و"فقط فامي يتعلق ابجلانب الرضوري لالس تغالل منح الرتخيص اإ

 املذكور."

أأنه يف حاةل الرباءات التابعة، تتطلب النرشيعات عدم متكن الطرف الردود الواردة بعض فضاًل عن ذكل، أأوحضت  .42
دةل" و"أأحاكم معقوةل" و"رشوط معقوةل من احلصول عىل موافقة صاحب الرباءة لس تغالل الاخرتاع وفقا "لرشوط عا

و"برشوط تامتىش مع املامرسات السائدة" يف خالل فرتة معقوةل من الزمن. ومعتادة يف س ياق التعامالت التجارية"
ويف 91 

ويف هولندا،  92الياابن، ميكن للشخص أأن يطلب من ماكل الرباءة أأن يعقد مشاورات بشأأن منح ترخيص غري اس تئثاري.
ن ماكل الرباءة يف مجيع الأوقات مبنح الرتخيص املطلوب لس تغالل براءة اثنية، عىل النحو اذلي يبينه القانون؛ يلزم القانو

ولكن يلزتم ماكل الرباءة مبنح الرتخيص املطلوب لس تخدام براءة أأوروبية "فقط بعد انهتاء همةل رفع الاعرتاض عىل الرباءة 
 املرفوعة بشأأهنا". الأوروبية أأو بعد انهتاء دعاوى الاعرتاض

                                                
86

يف ش ييل،  24.034( من القانون رمق 3)62بشأأن الرباءات ومناذج املنفعة يف الأرجنتني، واملادة  14.472من القانون رمق  42انظر عىل سبيل املثال املادة  
بشأأن حامية امللكية  47-27من القانون رمق  22فعة يف كوس تارياك، واملادة بشأأن الرباءات والتصاممي الصناعية ومناذج املن 2727من القانون رمق  2.أأ.24واملادة 

من قانون الرباءات يف جنوب أأفريقيا  66يف الفلبني، واملادة  7143من القرار امجلهوري رمق  43يف بريو، واملادة  472من القرار  27الصناعية يف املغرب، واملادة 
 كرية يف رسيالناك.()ز( من قانون امللكية الف1)72واملادة 

87
 .المنسا 
88

 بلغاراي. 
89

 كوس تارياك. 
90

 الهند. 
91

 من الاس تبيان. 76انظر عىل سبيل املثال الردود الواردة من بلغاراي وقربص وأأملانيا وهونغ كونغ )الصني( وقريغزيس تان واملغرب وبريو عىل السؤال  
92

احلالت اليت يكون من شأأن منح ترخيص غري اس تئثاري أأن يرض الشخص ال خر أأو ماكل وقد ذكر التوضيح الوارد من الياابن يف هذا الشأأن أأنه: "يف  
 حقوق الرباءات رضًرا ابلغًا، ل ميكن ملفوض مكتب الرباءات أأن يصدر قرار حتكميي يفرض منح ترخيص غري اس تئثاري."
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وذكر بعض ادلول الأعضاء أأيًضا أأن الرتخيص الإجباري املمنوح يف حاةل الرباءات التابعة "ينبغي أأل يكون اس تئثاراًي"  .43
  93أأو ينبغي أأن يكون هذا الرتخيص حمددا يف النطاق واحلجم الالزمني لس تغالل الاخرتاع بواسطة صاحب الرباءة الثانية.

ىل الرشوط الثالثة املذكورة أأعاله واليت يطبقها العديد من ادلول الأعضاء يف حاةل  .44 فضاًل عن ذكل، ابلإضافة اإ
عىل سبيل املثال، يف تركيا، ميكن لصاحب الرباءة الثانية  مثة معايري خمتلفة يف قوانني بعض ادلول الأعضاء. 94الرباءات التابعة،

ىل احملمكة أأ  ن متنح ترخيًصا لس تخدام الرباءة الأوىل اليت ميلكها خشص أ خر عن طريق توفري أأدةل عىل أأن براءته، أأن يطلب اإ
ىل الرباءة الأوىل، س تخدم "غرًضا صناعًيا خمتلًفا" أأو "س تحقق تطوًرا تقنًيا كبرًيا". وعىل حنو مماثل، يف مجهورية  95ابلإشارة اإ

جباري  ذا اكنت الرباءة الثانية ختدم "أأغراًضا صناعية خمتلفة عن تكل اليت خيدهما تزنانيا املتحدة، ميكن طلب منح ترخيص اإ اإ
 96الاخرتاع احملمي ابلرباءة السابقة"؛ "أأو حتقق تقدًما تقنًيا كبرًيا" فامي خيص الرباءة الثانية.

لرباءات التابعة ميكن أأن يطلهبا وتنص القوانني السارية يف بعض ادلول الأعضاء عىل أأن الرتاخيص الإجبارية يف حاةل ا .45
وعىل حنو  97"ماكل الرباءة الثانية" أأو "من حصل عىل ترخيص منه" أأو "املس تفيد من الرتخيص الإجباري للرباءة الالحقة".

ما بوصفه ماكل  مشابه، ينص القانون يف الهند عىل أأن: "أأي خشص دليه احلق يف اس تغالل أأي اخرتاع أ خر محمي برباءة اإ
  ماكل ترخيص لس تغاللها، سواء اس تئثاراًي أأو ل" ميكنه أأن يتقدم بطلب منح ترخيص.براءة أأو 

 الرتخيص املتبادل وفقا لرشوط معقوةل "3"

بيامن حيق ملاكل الرباءة الأوىل يف معظم ادلول الأعضاء أأن حيصل عىل ترخيص متبادل برشوط معقوةل لس تخدام  .46
عىل سبيل املثال، يف فنلندا، حيق ملاكل  ية، تبني وجود بعض الاختالفات يف بعض القوانني.الاخرتاع احملمي ابلرباءة الثان 

جباري لس تغالل الرباءة الثانية "ما مل توجد أأس باب خاصة متنع ذكل." ويف الربتغال،  الرباءة الأوىل أأن حيصل عىل ترخيص اإ
ذا اكنت الاخرتاعات احملمية ابلرباءات التابعة ميكن ملاكل الرباءة السابقة أأيًضا أأن يطلب احلصول عىل ترخيص اإ  جباري اإ

فضاًل عن ذكل، ينص القانون يف الربتغال عىل أأنه فامي يتعلق ابلخرتاع املتعلق "بعملية  98"ختدم نفس الغرض الصناعي".
عداد منتج كامييئ أأو منتج دوايئ أأو منتج غذايئ" و"حيامن متثل هذه العملية تقدًما تقنًيا كبرًيا ف امي يتعلق ابلرباءة السابقة" حيق اإ

جباري بشأأن براءة لك مهنام.  99للك من ماكل براءة معلية الإعداد وصاحب براءة املنتج طلب احلصول عىل ترخيص اإ

فضاًل عن ذكل، ذكر بعض ادلول الأعضاء حاةل خاصة للرتخيص الإجباري املتبادل، ويف هذه احلاةل ل ميكن احلصول  .47
صنف نبايت أأو ل ميكن اس تغالهل دون التعدي عىل احلقوق املمنوحة مبوجب براءة سابقة، أأو ل ميكن اس تغالل عىل حق 

 100براءة دون التعدي عىل حق صنف نبايت سابق.

 منح الرتاخيص الإجبارية عىل أأساس حالت الطوارئ الوطنية أأو ظروف احلالت امللحة .ه 
                                                

93
 انظر عىل سبيل املثال الردين الواردين من هندوراس وهولندا. 
94

 من الورقة. 34 الفقرة الرشوط موحضة يف 
95

ىل ما 202املادة   كل الرباءة الثانية من املرسوم بقانون الرباءات الرتكية. وعىل حنو مشابه، يف أأوكرانيا، يلزتم ماكل الرباءة الأوىل مبنح ترصحي لس تخدام اخرتاعه اإ
( من قانون أأوكرانيا "بشأأن حامية حقوق 1)30كبرية". انظر املادة  رشيطة أأن يكون الاخرتاع "معد لالس تخدام لغرض أ خر" أأو "هل مزااي تقنية واقتصادية

 الاخرتاعات ومناذج املنفعة".
96

 من قانون )تسجيل( الرباءات يف مجهورية تزنانيا املتحدة. 64املادة  
97

بشأأن الرباءات والتصاممي الصناعية  2727من القانون رمق  2.أأ.24بشأأن امللكية الصناعية يف امجلهورية ادلومينيكية واملادة  00-10)ج( من القانون رمق44املادة  
 ومناذج املنفعة يف كوس تارياك.

98
ذا اكنت الرباءة الأوىل والرباءة ا1)64تنص املادة   لثانية ( من قانون )تسجيل( الرباءات يف مجهورية تزنانيا املتحدة أأيًضا عىل الرتخيص الإجباري املتبادل اإ

 "ختدمان نفس الأغراض الصناعية".
99

"حيامن يكون موضوع الرباءة عبارة عن طريقة للحصول عىل مادة كمييائية أأو  من قانون الرباءات الإس باين أأيًضا عىل اإماكنية الرتخيص املتبادل 74تنص املادة  
 مادة صيدلنية محمية برباءة انفذة."

100
( من 6)47من قانون امللكية الصناعية يف الربتغال؛ واملادة  204بشأأن حامية الاخرتاع يف مجهورية مودلوفا؛ واملادة  60/1007من القانون  17انظر املادة  

 .SCP/21/6من قانون الرباءات الإس باين. انظر أأيًضا الوثيقة  74لرباءات الروماين؛ واملادة قانون ا
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اليت جتزي منح الرتاخيص الإجبارية لأس باب  )أأو الأقالمي( يف معظم تكل ادلول الأعضاءل تتضمن القوانني السارية  .48
وتُعرف حالت  101تتعلق حبالت "الطوارئ الوطنية" أأو "ظروف احلالت امللحة" أأي تعريفات حمددة لتكل احلالت.

العامة يف جمال الصحة  الطوارئ الوطنية يف بعض ادلول الأعضاء عن طريق رسد أأمثةل، مثل "أأمن ادلوةل، أأو حامية املصلحة
والتغذية أأو حامية البيئة وحتسيهنا وجعلها صاحلة ملعيشة الإنسان أأو املصاحل اخلاصة يف فرع حمدد من فروع الاقتصاد 

أأو "ادلفاع  104، أأو "الكوارث أأو النوازل أأو احلوادث الكبرية"103، أأو "احلرب أأو الثورة أأو حالت الطوارئ املامثةل"102]...["
أأو "الأمن القويم أأو حامية املصلحة العامة يف جمال الصحة  105طوارئ أأو الاس تخدام العام لأغراض غري جتارية"الوطين أأو ال

 106والتغذية أأو حامية البيئة وحتسيهنا أأو حتقيق مصلحة جتارية حمددة".

ىل أأن الأمثةل قد تتضمن م  .49 شالكت الصحة العامة النامجة وقد أأشارت الردود الواردة من الهند وهونغ كونغ )الصني( اإ
ويف مجهورية مودلوفا، يُعرف مصطلح  107عن فريوس نقص املناعة البرشي/الإيدز، والسل، واملالراي وغريها من الأوبئة.

"احلالت القصوى" عىل وجه العموم، بأأنه "تعكري صفو احلياة الطبيعية وأأنشطة الساكن ]...[ يف منطقة ما ننيجة للحوادث 
ىل خسائر برشية واقتصادية".والكوارث وال  ىل أأو ميكن أأن تؤدي اإ  108نكبات البيولوجية الطبيعية أأو الاجامتعية اليت أأدت اإ

ويف رصبيا، تعرف حالت "الطوارئ الوطنية" أأو "ظروف احلالت امللحة" عىل أأهنا حالت الطوارئ العامة اليت "هتدد 
ىل "احلروب أأو أأي حالت طارئة هتدد أأمن  وأأشار الرد الوارد من الصني فامي ادلوةل أأو مواطنهيا". يتعلق ابلطوارئ الوطنية اإ

  البالد أأو أأي كوارث طبيعية أأو أأمراض وابئية".

ىل حالت تتعلق "ابملصاحل العامة" .50 ، واليت عرفهتا 109وأأشارت الردود الواردة من بعض ادلول الأعضاء بوجه عام اإ
الوطين، توفري املنتجات الطبية والغذائية، الطاقة الكهرابئية، ش باكت التصالت ادلامنرك عىل سبيل املثال، "ابلأمن 

ىل غري ذكل. س بانيا أأن أأس باب املصلحة العامة تنطبق عندما:110للساكن، اإ " تعد زايدة 2"" "بيامن أأوحض الرد الوارد من اإ
" 1صحة العامة أأو ادلفاع الوطين؛ و"اس تغالل الاخرتاع أأو تعمميه أأو حتسني ظروف اس تغالهل أأمور ذات أأمهية قصوى لل

ذا اكن الفشل يف الاس تغالل أأو عدم كفاية جودة الاس تغالل أأو مكه يلحقان رضًرا ابلغًا ابلتمنية الاقتصادية أأو التكنولوجية  اإ
س بانيا".  يف اإ

ه كحاةل لها أأولوية ويف املكس يك، تتضمن "حاةل الطوارئ الوطنية أأو الأمنية اننشار مرض خطري والإعالن عن .51
ويف ابكس تان، تعد احلكومة الفيدرالية يه السلطة اليت حتدد أأس باب الطوارئ  111التعامل من قبل جملس الصحة العامة".

  وذكر الرد الوارد من رسي لناك أأن حتديد هكذا ظروف يعد من اختصاص القضاء. الوطنية أأو ظروف احلالت امللحة.

فامي يتعلق مبنح الرتاخيص الإجبارية عىل أأساس حالت الطوارئ الوطنية أأو ظروف احلالت فضاًل عن ذكل،  .52
ىل الأحاكم املنصوص علهيا يف قوانيهنا السارية فامي خيص الرتاخيص الإجبارية  امللحة، أأشار الرد الوارد من هونغ كونغ )الصني( اإ

                                                
101

من الاس تبيان: بواتن وش ييل والصني وكوس تارياك وامجلهورية ادلومينيكية  77انظر عىل سبيل املثال الردود الواردة من ادلول الأعضاء التالية عىل السؤال  
 وعامن وبريو والسودان.والسلفادور وكينيا ولتفيا 

102
 ( من قانون الرباءات يف البوس نة والهرسك.2)70املادة  
103

 ()ط( من قانون الرباءات الكوري.1)202املادة  
104

 من قانون الرباءات يف مجهورية قريغزيس تان. 21املادة  
105

 من الاس تبيان. 77انظر الرد الوارد من الأردن عىل السؤال  
106

 رباءات يف كرواتيا.( من قانون ال2)27املادة  
107

ىل وابء  77( من قانون الرباءات يف الهند. أأشار الرد الوارد من زامبيا عىل السؤال 3)41املادة   من الاس تبيان فامي يتعلق حبالت الطوارئ الوطنية أأيًضا اإ
 فريوس نقص املناعة البرشية/الإيدز.

108
 وحالت الرضورة القصوى يف مجهورية مودلوفا. بشأأن خدمة امحلاية املدنية 43/1007( من القانون1)2املادة  
109

 انظر الردود الواردة من امجلهورية النش يكية وفنلندا وهولندا والرنوجي. 
110

 من الاس تبيان. 77انظر الرد الوارد من ادلامنرك عىل السؤال  
111

 من قانون امللكية الصناعية يف املكس يك. 77املادة  
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ىل هونغ كونغ )الصني( و  ىل دول أأخرى أأعضاء يف منظمة لس ترياد املس تحرضات الصيدلنية اإ تصدير هذه املس تحرضات اإ
 112 التجارة العاملية.

فضاًل عن ذكل، فامي يتعلق ابلفرتة الزمنية اليت يتعني مراعاهتا قبل منح الرتخيص الإجباري عىل هذا الأساس، ذكرت  53
ذا   113اقتضت "املصلحة العامة" ذكل.ردود بعض الأعضاء أأن الرتخيص الإجباري مينح دون مراعاة أأي فرتة زمنية حمددة اإ

  اكفأأةملالس ياسات املتعلقة اب

تباعها خبصوص امل .53 ذا اكنت القوانني السارية تتضمن س ياسة عامة يتوجب اإ  اكفأأةوفامي خيص السؤال املتعلق مبا اإ
من قبل املس تفيد مقابل حصوهل عىل الرتخيص الإجباري لصاحل صاحب الرباءة، رد بعض ادلول الأعضاء  ااملطلوب سداده

ىل " أأو "عادةلة" أأو "اكفيمعقوةل ماكفأأةأأنه يتعني دفع "ماكفأأة" أأو " )أأو الأقالمي( وذكر العديد من ادلول الأعضاء 114ابلنفي. " اإ
، و"القمية الاقتصادية 115 حدة" أأو "ظروف لك حاةل"من خالل مراعاة "خصائص لك حاةل عىل اماكل الرباءة، وحتدد قميهت

 117 أأو "القمية الاقتصادية للرتخيص". 116للترصحي"

ىل  .54 وفامي يتعلق ابلقمية الاقتصادية للترصحي، أأوحض الرد الوارد من كوس تارياك أأنه يتعني عىل اجلهة اخملتصة "النظر اإ
وفامي يتعلق ابلقمية الاقتصادية  طراف املس تقةل."ألرتخيص التجاري بني امتوسط معدل عائدات القطاع املعين، يف عقود ال

للرتخيص، أأوحض الرد الوارد من هنغاراي أأهنا "عىل وجه اخلصوص، تكون متناس بة مع الإاتوة اليت دفعها صاحب الرتخيص 
ويف الاحتاد  التقين لالخرتاع".الإجباري مبوجب عقد اس تغالل مربم مع ماكل الرباءة، مع مراعاة رشوط الرتخيص يف اجملال 

جاميل القمية املدفوعة مقابل الرتخيص الإجباري "مبس توى ل يقل عن تلكفة ترخيص مت حتديدها  الرويس، ينبغي أأن يكون اإ
اتوة معقوةل "مقرتنة ابلس تغالل الناحج لالخرتاع يف زميبابوي يف  وفقا لظروف مماثةل". ويف زميبابوي، تُقدم لصاحب الرباءة اإ
 نطاق جتاري وبرحب".

ىل "طبيعة الاخرتاع". معقوةل ماكفأأةويف قربص وهونغ كونغ )الصني(، يتعني عىل ماكل الرباءة أأن يتلقى  .55  ابلنظر اإ
نفاق اذلي تكبده ماكل الرباءة يف صنع الاخرتاع أأو يف  معقوةل ماكفأأةقدم تُ فضاًل عن ذكل، يف الهند،  ىل ]...[ الإ "ابلنظر اإ

ويف دول أأعضاء أأخرى، ينبغي أأن تؤخذ  ره واحلصول عىل براءة والاس مترار يف تطبيقها وغري ذكل من العوامل الوجهية."تطوي
بعني الاعتبار "أأمهية الاخرتاع وقمية عقود الرتخيص يف اجملال التقين املعين"، أأو "مدى الاس تغالل الصناعي لالخرتاع" أأو 

ويف كندا، يتعني عىل مفوض الرباءات أأن يضمن اس تفادة ماكل الرباءة عىل النحو  118."القمية التجارية للرتاخيص املمنوحة"
  الأمكل مع السامح للمرخص هل بتحقيق رحب معقول، فضاًل عن تساوي املزااي والفوائد فامي بني املرخص هلم املتعددين.

ويف اململكة املتحدة، تطبق أأحاكم خمتلفة بشأأن ماليك الرباءات املننس بني وغري املننس بني ملنظمة التجارة العاملية، أأي  .56
حسب ظروف احلاةل، مع مراعاة  ةاكفي ماكفأأةقدم "تأأنه فامي خيص ماليك الرباءات من الأعضاء يف منظمة التجارة العاملية، 

                                                
112

ىل أأحاكم متعلقة ابلإجراء املتبع من قبل مصنعي املنتجات الصيدلنية اذلين يرغبون يف  26ؤال يشري الرد الوارد من كندا عىل الس  من الاس تبيان أأيًضا اإ
جبارية لتصنيع منتج صيدلين محمي برباءة مؤهل لتصديره اإىل بدل مس تورد مؤهل.  تقدمي طلبات للحصول عىل تراخيص اإ

113
 ويت ومجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية وسان تويم وبرينسييب.انظر عىل سبيل املثال الردود الواردة من جيب 
114

 من الاس تبيان. 72انظر عىل سبيل املثال الردود الواردة من بيالروس وش ييل وفرنسا عىل السؤال  
115

 انظر عىل سبيل املثال الردود الواردة من الأردن وكينيا والرنوجي ورصبيا وجنوب أأفريقيا. 
116

 ال الردود الواردة من الأرجنتني وأأرمينيا وكوس تارياك وكرواتيا وامجلهورية ادلومينيكية والفلبني ومجهورية مودلوفا.انظر عىل سبيل املث 
117

ىلانظر عىل سبيل املثال الردود الواردة من اسرتاليا والمنسا وأأملانيا وهنغاراي وكينيا ولتفيا واملغرب والربتغال ورصبيا. أأشار الرد    "القمية الوارد من الأردن اإ
 الاقتصادية للرباءة".

118
 انظر الردود الواردة من امجلهورية النش يكية واليوانن ورومانيا ابلرتتيب. 
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 معقوةل ماكفأأةقدم "تضاء يف منظمة التجارة العاملية، امي خيص ماليك الرباءات من غري الأعالقمية الاقتصادية للرتخيص" أأما ف
 119مع مراعاة طبيعة الاخرتاع".

فضاًل عن ذكل، يف بعض ادلول الأعضاء، يف احلالت اليت منحت فهيا الرتاخيص الإجبارية لتصحيح ممارسات  .57
ىل تصحيح هذه املامرسات، من بني عوامل أأخرى، يف حتديد جحم مناهضة للمنافسة، أأخذت يف الاعتبار  احلاجة اإ

 120،121.اكفأأةامل

وذكرت  123أأو هجة خمتصة أأخرى. 122من قبل القضاء اكفأأةوذكر بعض ادلول الأعضاء أأنه بوجه عام حُتدد رشوط امل .58
ىل عوامل منصوص علهيا يف قوانيهنا ـ  اكفأأةردود بعض ادلول الأعضاء أأن القضاء أأو هجة خمتصة أأخرى حيددان امل اسنناًدا اإ

ىل اتفاق. ذا مل تفلح الأطراف يف التوصل اإ ىل ذكل، أأوحضت ردود بعض ادلول الأعضاء أأنه حال  124السارية ـ اإ وابلإضافة اإ
لغاء الرتخيص أأو وضع  حدوث تغيري كبري يف هذه الظروف، جيوز للسلطة اخملتصة، بناء عىل طلب من أأحد الطرفني، اإ

وأأوحض بعض ادلول الأعضاء أأيًضا أأن القرارات املتعلقة ابلس تخدام غري املرخص هل  125ط لس تصدار ترخيص جديد.رشو
 126.اكفأأةمن قبل صاحب الرباءة ختضع للمراجعة القضائية، فضاًل عن الأمور املتعلقة ابمل

اخلاصة ابلرتاخيص  ماكفأأةلل أأن ترشيعاته تتضمن أأحاكما حمددة )أأو الأقالمي( وقد ذكر القليل من ادلول الأعضاء .59
وحتديًدا، تراعي احملامك "القمية الاقتصادية  الإجبارية املتعلقة ابس ترياد املس تحرضات الصيدلنية املشموةل برباءات وتصديرها.

ذكل،  فضاًل عن 127لس تخدام الاخرتاع" ابلنس بة للبدل املعين و"العوامل الإنسانية أأو غري التجارية املتعلقة مبنح الرتخيص".
% يتحملها املرخص هل، وحُتسب عىل 3ينص القانون الساري يف ابكس تان عىل أأن ماكل الرباءة حيصل عىل "ماكفأأة بقمية 

جاميل مبيعات هذا املنتج الكمييايئ مع مراعاة سعر التداول ]...[".  128 أأساس اإ

جبارية واجملالت التكنولوجية اليت صدرت   بشأأهنا عدد املرات اليت صدرت فهيا تراخيص اإ

جبارية واجملالت التكنولوجية اليت صدرت بشأأهنا، نفى معظم  .60 فامي يتعلق بعدد املرات اليت صدرت فهيا تراخيص اإ
قلميه. )أأو الأقالمي(ادلول الأعضاء  جبارية يف اإ  129علمه هبذه الأحاكم القضائية، أأو توافر بياانت دليه بشأأهنا، أأو منح تراخيص اإ

ابن أأن "بعض احلالت اس تلزمت قرارات حتكمي" لكن "مل يُمنح أأي ترخيص غري اس تئثاري لأية وقد ذكر الرد الوارد من اليا
ل اندرا، أأو يف حالت قليةل  حاةل مبوجب قرار التحكمي". وقد أأفاد بعض ادلول الأعضاء أأن الرتاخيص الإجبارية مل تُس تخدم اإ

                                                
119

( واذلي تعلق مبعيار BL O/145/83) Montgomerie Reid’s Applicationفامي خيص قرار مكتب امللكية الفكرية يف اململكة املتحدة فامي خيص  
ابلتفاوض بشلك ودي بني املرخص واملرخص  47أأنه ينبغي أأن حتدد الإاتوة الواجب سدادها مقابل الرتخيص الإجباري مبوجب املادة  "، تقرراملعقوةل اكفأأة"امل

 من الاس تبيان. 72هل. انظر الرد الوارد من اململكة املتحدة عىل السؤال 
120

 وامجلهورية ادلومينيكية والفلبني.انظر الردود الواردة من اسرتاليا والأرجنتني والبوس نة والهرسك وكرواتيا  
121

ذا تبني أأن الظروف اليت نشأأ عهنا منح الرتخيص من املرحج أأ   هناء الترصحي قد يُرفض اإ ن تتكرر. انظر يف هذا الصدد، أأعرب القليل من ادلول الأعضاء أأن اإ
 عىل سبيل املثال الأرجنتني وامجلهورية ادلومينيكية.

122
 واليوانن وموانكو والسويد وأأوغندا. انظر عىل سبيل املثال السلفادور 
123

 ؛ ويف بولندا، مكتب الرباءات هو اذلي حيددها.اكفأأةعىل سبيل املثال، يف املكس يك، املعهد املكس ييك للملكية الصناعية هو اذلي حيدد رشوط امل 
124

دارة الرباءات التابع جمللس ادلوةل  . انظر أأيًضا الردود عىل سبيل املثال، يف اسرتاليا، احملمكة الفيدرالية يه اليت حتدد ذكل؛ ويف الصني، خيتص بذكل قسم اإ
 الواردة من امجلهورية النش يكية وهنغاراي ونيوزيلندا.

125
 من الاس تبيان. 72عىل السؤال انظر عىل سبيل املثال الردين الواردين من أأملانيا والسويد  
126

 من الاس تبيان. 72انظر عىل سبيل املثال الردين الواردين من الأرجنتني والربتغال عىل السؤال  
127

 ز من قانون الرباءات يف هونغ كونغ )الصني(.71هـ و71من قانون الرباءات الكندي واملادتني  12.07انظر املادة  
128

 يف ابكس تان. 1003 ( من قوانني الرباءات2)44املادة  
129

. اجلزائر والأرجنتني ومجهورية أأرمينيا واسرتاليا وبيالروس وبواتن وبوليفيا والبوس نة والهرسك وكندا وش ييل 232: )أأو الأقالمي( تتضمن هذه ادلول الأعضاء 
والأردن يوانن وهندوراس وكوس تارياك وكرواتيا وقربص وامجلهورية النش يكية وامجلهورية ادلومينيكية والسلفادور وفنلندا وغامبيا وال وهونغ كونغ )الصني( والصني 

 وكينيا وقرغزيس تان وموريش يوس وُعامن.



SCP/21/4 REV. 
18 
 

جباراًي واحًدا وذكر الرد الوارد من أأملان  130جدا تتعلق ابملنتجات الصيدلنية. يا أأن حممكة الرباءات الفيدرالية أأصدرت ترخيًصا اإ
ىل  2422يف الفرتة من  وذكر الرد الوارد من الهند  132وأأن هذا الرتخيص الإجباري قد أألغته حممكة العدل الفيدرالية. 1004131اإ

جباري واحد فقط بشأأن براءة متعلق2470أأنه "وفقًا لقانون الرباءات لس نة  ة بدواء مضاد للرسطان؛ وخضع ، ُمنح ترخيص اإ
جباري واحد يف جمال صناعة التعدين يف بولندا، كام ُمنح ترخيص  القرار املذكور للطعن أأمام احملمكة". وقد ُمنح ترخيص اإ

جباري واحد يف جمال الهندسة املياكنيكية  جباري واحد بشأأن منتجات حامية الأصناف النباتية يف الربتغال، وُمنح ترخيص اإ اإ
جباراًي واحًدا فامي خيص  133يا.يف ترك  وذكرت الردود الواردة من الربازيل وزامبيا وزميبابوي أأن لك مهنا أأصدر ترخيًصا اإ

 املس تحرضات الصيدلنية.

، ُمنح ترخيص غري اس تئثاري لطريقة تصنيع ثنايئ ثيو بزنين، وذكل نظرا لعدم اس تغالهل 2470ويف مجهورية كوراي يف  .61
وذكر الرد الوارد من سويرسا حالتني منحت فهيام احملامك ترخيصني  الس نوات الثالث الأخرية دون أأس باب مقبوةل.جتاراي يف 

جباريني لخرتاعني اتبعني يتعلق أأوهلام بطاوةل دراسة ميكن اس تخداهما وقوفا أأو جلوسا، وميكن مواءمهتا لأي ارتفاع، ويتعلق  اإ
ىل جباري  134 تيار مبارش.الثاين مبحول لتحويل التيار املرتدد اإ وذكر الرد الوارد من اململكة املتحدة أأهنا مل متنح أأي ترخيص اإ

خالل الس نوات العرش الأخرية، وأأن طلبات الرتخيص الإجباري اليت تلقهتا اكنت قليةل جدا، تُقدر بأأقل من ترخيص واحد 
  حزي التنفيذ. 2477يف الس نة يف املتوسط منذ دخول قانون الرباءات لس نة 

  التنفيذ صعوابت

ذكر معظم ادلول الأعضاء أأن الإطار القانوين املطبق ابلنس بة لالس تثناء يعترب مالمئًا لتلبية الأهداف املنشودة و/أأو مل  .62
دخال أأي تعديالت عىل ترشيعاهتا. ومل يقدم بعض ادلول الأعضاء أأجوبة عىل هذا السؤال أأو ذكر أأن هذا السؤال ل 135 تتوقع اإ

ىل أ ليات الرتخيص الإجباري اندًرا،  بق.ينط  وأأشار الردان الواردان من فرنسا وسويرسا أأنه يف هذين البدلين اكن اللجوء اإ
وذكر الردان الواردان من موريش يوس ورسيالناك أأن الأحاكم املعنية  وأأن الأحاكم املعنية "بدت مرضية" أأو "بدت اكفية".

 "مل خُتترب معلًيا بعد".

ويف ش ييل، بيامن اعُتربت أأحاكم الرتخيص الإجباري  ويف أأوغندا، تضمن قانون امللكية الصناعية التعديالت املتصورة. .63
ل أأن الأحاكم املعنية ختضع للمراجعة. وعىل حنو مماثل، يف السلفادور وقطر، ُوضعت خطط  ملبية لأهداف الس ياسة، اإ

ا فاسو أأنه "جتري حالًيا معلية مراجعة تأأخذ يف الاعتبار ]...[ جوانب عديدة يف وذكر الرد الوارد من بوركين ملراجعة القوانني.
صالح املواد من  اتفاق ابنغي املعدل". ىل  12.02ويف كندا، ينظر الربملان يف قانون عضو خاص بشأأن اإ من قانون  12.1اإ

ىل تعديل قوانيهنام حتديًدا من أأ  الرباءات. ل لتفاق تريبس وأأعربت دولتان عضواتن عن حاجهتام اإ جل تطبيق الربوتوكول املعد ِّ
  1006.136ديسمرب  2واذلي اعمتده اجمللس العام ملنظمة التجارة العاملية يف 
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 انظر الردين الواردين من المنسا ونيوزيلندا. 
131

 .BPatGE 32 ،184، املنشورة يف Li 1/90 3، احلاةل رمق 2442يونيو  7قرار حممكة الرباءات الفيدرالية بتارخي  
132

 .Polyferonـ  BGHZ 131  ،247، املنشورة يف X ZR 26/92، احلاةل رمق 2446ديسمرب  6بتارخي  قرار حممكة العدل الفيدرالية 
133

 من املرسوم بقانون الرباءات الرتكية. 42أأوحض الرد الوارد من تركيا أأن الرتخيص ُمنح عىل أأساس الفشل يف اس تغالل الاخرتاع احملمي برباءة وفقًا للامدة  
134

 ابلرتتيب. ATF 42 II 269والقضية رمق  ATF 29 II 564ويرسا، القضية رمق احملمكة الفيدرالية يف س 
135

دخال أأي  )أأو الأقالمي( ادلول الأعضاء  اليت ذكرت رصاحة أأن الإطار القانوين املطبق ابلنس بة لالس تثناء يعترب مالمئًا لتلبية الأهداف املنشودة و/أأو مل تتوقع اإ
وكوس تارياك وكرواتيا وقربص وامجلهورية النش يكية وادلامنرك وهونغ كونغ )الصني( تعديالت عىل ترشيعاهتا: اجلزائر وبيالروس والبوس نة والهرسك والصني 

وهنغاراي والهند والياابن وكينيا ولتفيا ومدغشقر ومالزياي واملكس يك واملغرب وهولندا والرنوجي وابكس تان وبريو وبولندا وامجلهورية ادلومينيكية وهندوراس 
س بانيا والسويد واململكة املت  حدة والولايت املتحدة الأمريكية.والربتغال ومجهورية كوراي والاحتاد الرويس وسان تويم وبرينسييب واإ

136
ىل أأنه يف نيوزيلندا، تعد املواد من   ىل  272ادلولتان العضواتن هام نيوزيلندا ومجهورية مودلوفا. جتدر الإشارة اإ فامي  1023من قانون الرباءات لس نة  274اإ

 يتعلق ابلرتاخيص الإجبارية لتصدير املس تحرضات الصيدلنية انفذة ابلفعل.
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وذكر الرد الوارد من زميبابوي أأن الإطار القانوين لإصدار الرتاخيص الإجبارية ليس اكفيًا لأن زميبابوي مل تصدق بعد  .64
وعىل حنو مشابه، يف زامبيا، ل يعد الإطار القانوين الساري اكفيًا، ومن مث ُوسع نطاق  لتفاق تريبس. عىل الربوتوكول املعدل

 الظروف املوجبة لإصدار الرتاخيص الإجبارية يف مرشوع القانون املعدل واملنتظر س ن ه.

ام الرتاخيص الإجبارية املتضمن يف قوانينه فامي يتعلق ابس تخدام نظ صعوابتوذكر معظم ادلول الأعضاء أأنه مل يواجه  .65
أأن نظام الرتخيص الإجباري مل يُس تخدم أأو  صعوابتوأأشار الرد الوارد من بعض ادلول الأعضاء فامي خيص ال 137أأو مل يعلق.

هنا مل تو  138اس تخدم عىل اس تحياء. صدار الرتاخيص الإجبارية، فاإ اجه وأأوحض الرد الوارد من ش ييل أأنه نظًرا لغياب حالت اإ
 صعوابت.

"عبء الإثبات الكبري اذلي يقع عىل مودع طلب الرتخيص  صعوابتوأأوحض الرد الوارد من جنوب أأفريقيا أأن من ال .66
ىل "غياب القدرات التكنولوجية" بوصفها من  وذكر الردان الواردان من  .الصعوابتالإجباري" وأأشار الرد الوارد من أأوغندا اإ

كبدلين هو غياب قدرات الصناعات احمللية أأو عدم كفايهتا فامي يتعلق  تواهجهام يتال الصعوبةوزامبيا أأن  تحدةمجهورية تزنانيا امل 
صدار الرتاخيص الإجبارية. نتاج املنتجات الصيدلنية النوعية عند اإ  ابإ

 ]هناية الوثيقة[
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اليت أأعربت رصاحة أأهنا مل تواجه حتدايت فامي يتعلق ابس تخدام نظام الرتخيص الإجباري املنصوص عليه يف قوانيهنا يه: بواتن  )أأو الأقالمي( الأعضاءادلول  
ولتفيا ومالزياي وهنغاراي والهند ادلامنرك وامجلهورية ادلومينيكية والسلفادور قربص و كرواتيا و كوس تارياك و و وهونغ كونغ )الصني( والبوس نة والهرسك والصني 

 وموريش يوس واملكس يك واململكة املتحدة.
138

 من الاس تبيان. 70انظر الردود الواردة من امجلهورية النش يكية وكندا وهندوراس والرنوجي وابكس تان والربتغال وسان تويم وبرينسييب عىل السؤال  


