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اللجنة الدائمة املعنية بقانون الرباءات
الدورة العشرون

جنيف ،من  12اإىل  32يناير 1024
استثناءات وتقييدات حقوق الرباءات :االستخدام الشخصي أو غري التجاري

وثيقة من اإعداد ا ألمانة

مقدمة
 .2اتفقت اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات (اللجنة) يف دورهتا التاسعة عرشة ،اليت عقدت يف الفرتة من  25اإىل 28
فرباير  ،2013فامي يتعلق مبوضوع "اس تثناءات وتقييدات حقوق الرباءات" عىل أأن تتوىل ا ألمانة اإعداد عدة أأش ياء من بيهنا
وثيقة تستند فهيا اإىل الإسهامات الواردة من ادلول ا ألعضاء بشأأن الكيفية اليت تنفذ هبا ادلول ا ألعضاء الاس تثناءات
والتقييدات امخلس التالية ،دون تقيمي فعالية تكل الاس تثناءات والتقييدات :الاس تخدام الشخيص أأو غري التجاري؛
والاس تخدام يف التجارب أأو البحث العلمي؛ وحتضري ا ألدوية؛ والاس تخدام السابق؛ واس تخدام أأصناف عىل منت سفن
وطائرات ومركبات برية أأجنبية .واكن من املقرر كذكل أأن تغطي الوثيقة التحدايت العملية اليت تواهجها ادلول ا ألعضاء
يف تنفيذها.
 .1ومع ًال ابلقرار سالف اذلكر ،دعت ا ألمانة ،من خالل املذكرة  ،C.8076ادلول ا ألعضاء وماكتب الرباءات ا إلقلميية
اإىل تقدمي معلومات اإىل املكتب ادلويل تضيف هبا مزيد ًا من املعلومات عىل ما ورد يف ردودها عىل الاس تبيان بشأأن
الاس تثناءات والتقييدات املتعلقة حبقوق الرباءة فامي يتعلق ابلس تثناءات والتقييدات امخلس املذكورة أأعاله أأو حتدثه .وعالو ًة
عىل ذكل ،دعيت ادلول ا ألعضاء وماكتب الرباءات ا إلقلميية اليت مل تكن قد قدمت بعد ردودها عىل الاس تبيان اإىل
الوفاء بذكل.
 .3وعىل ذكل ،تعرض هذه الوثيقة معلومات بشأأن كيفية تنفيذ الاس تثناءات والتقييدات املتعلقة ابلس تخدام الشخيص
أأو غري التجاري يف ادلول ا ألعضاء .وتريم الوثيقة اإىل توفري نظرة عامة شامةل ومقارنة لتنفيذ هذا الاس تثناء مبقتىض القوانني
السارية دلى ادلول ا ألعضاء .ويشار اإىل الردود ا ألصلية اليت قدمهتا ادلول ا ألعضاء و أأحد املاكتب ا إلقلميية للرباءات لتوضيح
نطاق الاس تثناء يف ولية قضائية ُمع َّينة .ويتاح الاس تبيان وما ورد هل من ردود من ادلول ا ألعضاء ابلاكمل عىل املوقع
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الإلكرتوين ملنتدى اللجنة يف العنوان التايل .http://www.wipo.int/scp/en/exceptions :ويعرض املوقع مجيع الردود
عىل هيئة مصفوفة بروابط تشعبية اإىل لك قسم مضن لك رد ،وذكل لتسهيل الوصول اإىل املعلومات الواردة فهيا.
 .4وتتكون هذه الوثيقة من ثالثة أأقسام "1" :أأهداف الس ياسة العامة من منح الاس تثناء؛ " "2والقانون الساري
ونطاق الاس تثناء؛ " "3وحتدايت التنفيذ.
 .5و أأفادت ادلول ا ألعضاء وماكتب الرباءات ا إلقلميية الآيت ذكرها أأن قوانيهنا السارية تنص عىل اس تثناءات و /أأو
تقييدات تتعلق ابس تثناء الاس تخدام السابق .أألبانيا ،واجلزائر ،وا ألرجنتني ،و أأرمينيا ،و أأسرتاليا ،والمنسا ،و أأذربيجان،
والبوس نة والهرسك ،والربازيل ،وبلغاراي ،والصني ،وكوس تارياك ،وكرواتيا ،وقربص ،وامجلهورية التش يكية ،وادلامنرك،
وامجلهورية ادلومينيكية ،والسلفادور ،وفنلندا ،وفرنسا ،وجورجيا ،و أأملانيا ،واليوانن ،وهندوراس ،وهونغ كونغ (الصني)،
وهنغاراي ،وإارسائيل ،وإايطاليا ،والياابن ،وا ألردن ،وكينيا ،ولتفيا ،وليتوانيا ،ومدغشقر ،واملكس يك ،واملغرب ،والرنوجي،
وعامن ،وبريو ،والفلبني ،وبولندا ،والربتغال ،ومجهورية كوراي ،ومجهورية مودلوفا ،ورومانيا ،والاحتاد الرويس ،ورصبيا،
وسلوفاكيا ،وإاس بانيا ،ورسي لناك ،والسويد ،وسويرسا ،وطاجيكس تان ،واتيلند ،وتركيا ،و أأوغندا ،و أأوكرانيا ،واململكة
املتحدة ،وفييت انم ،وزميبابوي ،وزامبيا ،واملكتب ا ألورويب الآس يوي للرباءات (اجملموع.)61 :

أأهداف الس ياسة العامة من منح الاس تثناء
 .6بيامن تس هتدف بعض ادلول ا ألعضاء ابس تثناء الاس تخدام الشخيص أأو غري التجاري أأهداف ًا متعددة تتعلق ابلس ياسة
العامة ،1فاإن معظم ادلول ا ألعضاء وصفت يف ردودها ا ألهداف التالية.

حتقيق التوازن بني املصاحل املرشوعة
َّ .2بني الكثري من الردود أأن أأهداف الس ياسة اليت يقوم علهيا اس تثناء الاس تخدام الشخيص أأو غري التجاري تتعلق
بتحقيق التوازن بني املصاحل املرشوعة .فعىل سبيل املثال ،ذكر الرد الوارد من المنسا احلاجة اإىل اإقامة توازن بني الاس تخدام
الشخيص والاس تخدام التجاري .و أأشار رد الربازيل اإىل الاس تثناء اذلي ل يتعارض عىل حنو غري معقول مع اس تخدام
طبيعي للرباءة ول خيل عىل حنو غري معقول ابملصاحل املرشوعة ملاكل الرباءة ،مع مراعاة املصاحل املرشوعة ل ألطراف الثالثة،
بغية الإسهام يف تشجيع الإبداع التكنولويج ونقل التكنولوجيا ونرشها حتقيقا للمنفعة املتبادةل ملنتجي املعارف التكنولوجية
وللمنتفعني هبا وعىل حنو يؤدي اإىل الرفاهية الاجامتعية والاقتصادية وإاىل حتقيق التوازن بني احلقوق والالزتامات .و َّبني الرد
الوارد من الصني أأن "الاس تخدام الشخيص أأو غري التجاري ل يؤثر يف املصاحل الاقتصادية ألحصاب احلقوق ول لعموم
امجلاهري ،فال ينبغي اإذ ًا السامح ألحصاب احلقوق ابلتمتع ابمللكية الاس تثثارية املطلقة" يف سبيل تعزيز "التمنية الاقتصادية
للمجتمع بأأرسه أأو رفاهته" ،وإال "فاإن من شأأن ذكل أأن جيعل تغطية الرباءات مفرطة الاتساع عىل حن ٍو يعطل ا ألنشطة
الطبيعية لعموم امجلاهري" .2ويف هنغاراي ،عىل سبيل املثال ،ل يعترب الاس تخدام الشخيص اإخال ًل "ابلس تغالل الطبيعي"
للرباءات.3
1
عىل سبيل املثال ،ساق الرد الوارد من مجهورية مودلوفا أأهداف الس ياسات العامة التالية "1" :تعزيز البحث العلمي؛ " "2وجتنب اإساءة اس تخدام
احلقوق يف حالت الاس تخدام غري التجاري (الشخيص)؛ " "3والإسهام يف نرش معلومات الرباءة؛ " "4وإااتحة أآلية لس تخدام اخرتاع محمي برباءة يف حاةل عدم
اس تغالل مالكه هل ورفضه منح ترخيص؛ " "5وإااتحة أآلية لس تخدام اخرتاع محمي برباءة يف حالت القوة القاهرة هتدد الصحة العامة أأو ا ألمن العام.
عىل نفس املنوال ،ذكر الرد الوارد من الياابن أأن حسب اإنفاذ الرباءات عىل الاس تخدام الفردي لالخرتاعات احملمية برباءات يف املنازل يعترب اإفراط ًا
2
ابلنظر اإىل الظروف الاجامتعية الفعلية.
عىل نفس املنوالَّ ،بني الرد الوارد من الربتغال أأن الاس تثناء ل يلحق بصاحب احلق أأي رضر .كام جاء يف الرد الوارد من السلفادور أأنه ينبغي "ضامن
3
ل
عدم ا إلرضار اب تشغيل الطبيعي لالخرتاع مبعرفة املاكل".
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ا ألساس املنطقي لنظام الرباءات
 .8أأفادت بعض ادلول ا ألعضاء أأن اس تخدامات ا ألطراف الثالثة بشلك خشيص أأو غري جتاري ل تندرج مضن مربرات
اإجياد نظام الرباءات .فعىل سبيل املثال ،جاء يف الرد الوارد من هولندا أأن الهدف من نظام الرباءات ،وهو "ماكفأأة [ماكل
الرباءة] عىل اإسهامه يف حاةل التقنية الصناعية الراهنة حبق اس تثثاري يف اس تغالل الاخرتاع" ،ل ينطبق يف حاةل ا ألنشطة
الشخصية وغري التجارية .4وذكر الرد الوارد من مجهورية كوراي أأن الهدف من امحلاية املكفوةل ابلرباءات هو "تطوير
الصناعات ،مما جيعل من اإاتحة اس تثناء حلالت اإعامل اخرتاع محمي برباءة بشلك خشيص أأو نظري أأمر ًا مرشوع ًا ".وردت
الرنوجي بأأن ا ألنشطة الشخصية وغري التجارية "خارجة عن نطاق الاس تغالل كنشاط همين" .5وعىل حن ٍو مماثل ،ذكرت دول
أأعضاء أأخرى ،مهنا هنغاراي مث ًال ،أأن الاس تثناء "ل هيدد احلافز عىل الابتاكر".

تشجيع ا ألنشطة اخلاصة والإبداعية و أالاكدميية
 .9أأبرزت بعض ادلول ا ألعضاء جوانب اإضافية ألهداف الس ياسات املنشودة ،خاصة النشاط والإبداع اخلاص
والأاكدميي ،والاس تخدام الشخيص والعائيل ،والبحث والتدريس ،6عالو ًة عىل نرش املعرفة .فعىل سبيل املثال ،ذكرت
هندوراس أأن الاس تثناء يس هتدف " إازاةل معوقات التجارة ،وحامية احلق الشخيص البحت أأو حق أأفراد العائةل يف
الاس تخدام ،وحتفزي البحث العلمي والتدريس" .ويف املكس يك ،اعتًربت أأنشطة احمليط اخلاص أأو الأاكدميي واليت ُجترى
ألغراض غري جتارية "دامعة وراعية ل ألنشطة الابتاكرية القابةل للتطبيق الصناعي" .وعىل نفس املنوالَّ ،بني الرد الوارد من
قربص أأن الاس تثناء يس هتدف "تشجيع املبادرات الشخصية ،خاصة يف جمال التعلمي ،يف اللكيات واجلامعات" و أأن
"اس تخدام أأطراف اثلثة لخرتاعات محمية برباءات بشلك غري جتاري أأو غري را ٍم اإىل حتقيق أأرابح ليس من شأأنه اإحلاق رضر
بأأحصاب الرباءات .وبنفس املنطق ،أأفاد الردان الواردان من اإيطاليا ورومانيا أأنه من غري املقصود من الرباءات أأن "تقتحم
احمليط الشخيص" .كام َّبني الرد الوارد من رسي لناك أأن الهدف هو "تشجيع الإبداع مع حامية حقوق أأحصاب الرباءات يف
نفس الوقت" .7ومض الرد الوارد من اململكة املتحدة جانب ًا أآخر ،حيث ذكر أأنه "ينبغي أأن يكون من املمكن اإجراء أأنشطة
اثنوية دون اإعاقة بسبب خطر التعدي عىل الرباءة".

تقامس املعارف والبحث التجرييب والهنوض ابلبحث والتطوير
 .20أأبرزت بعض ادلول ا ألعضاء 8اس هتداف الاس تثناء التشجيع عىل تقامس املعارف والبحث التجرييب والهنوض ابلبحث
والتطوير ،حيث َّبني الرد الوارد من املكس يك أأن " أأنشطة البحث أأو الاختبار أأو التدريس ذات الطابع التجرييب أأو العلمي
أأو التكنولويج احملض اليت تتضمن تصنيع أأو اس تخدام منتج محمي أأو معلية محمية برباءة مضن احمليط الشخيص أأو الأاكدميي
و ألغراض غري جتارية لهيي أأنشطة تعزز وترعى النشاط الابتاكري القابل للتطبيق صناعي ًا ،والتحسينات التقنية ،ونرش
انظر أأوراق الرنوجي الربملانية  ،1905- 1904،197رمق .3
4
جاء يف الرد الوارد من الرنوجي ما ييل" :يقتيض مصطلح 'الاس تغالل' تقييدات معينة فامي يتعلق بأأنواع ا ألنشطة اليت تشملها حامية الرباءة .فليست
5
الغاية من حقوق الرباءات اإل حامية صاحب احلق من الاس تغالل التجاري لالخرتاع ،بيامن ينطوي اإبقاء الاس تخدام غري التجاري مضن املكل العام عىل مصلحة
مشرتكة .فال يتمتع صاحب احلق اإذ ًا ابمحلاية من اس تغالل الاخرتاع كقاعدة معرفية للبحث أأو التجارب أأو التعلمي .ومع ذكل ،فاإذا اكن الهدف من الاخرتاع
اس تعامهل يف أأغراض تتعلق ابلبحث أأو التعلمي ،كأن يكون هجاز قياس عىل سبيل املثال ،فاإن اس تخدام الاخرتاع عىل هذا النحو يندرج مضن امحلاية مبوجب
الرباءة" .و أأاثر ٌ
لك من الاحتاد الرويس وإاس بانيا نقاط ًا مشاهبة.
انظر ،عىل سبيل املثال ،الرد الوارد من اإس بانيا.
6
انظر الرد الوارد من رسي لناك" :حمارض املناقشات الربملانية بتارخي  .2003/7/23وقد اكنت أأغراض اس تحداث القانون اجلديد يف عام  2003تشجيع
7
الإبداع عىل الصعيد الوطين ،وجذب الاستامثرات ،وتشجيع التجارة ،وحامية مصاحل املس هتلكني ،ودمج الاقتصاد الوطين يف البيئة الاقتصادية العاملية
املدفوعة ابملعرفة".
أ
عىل سبيل املثال ،الردود الواردة من هندوراس والردن وكينيا واملكس يك ومجهورية مودلوفا والاحتاد الرويس.
8
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املعرفة التكنولوجية مضن القطاعني الإنتايج والأاكدميي" .9واعترب الرد الوارد من الاحتاد الرويس أأن " ألفراد امجلهور مصلحة
يف النفاذ غري املقيد اإىل نتاجئ النشاط الفكري احملمية" .و أأفاد الرد الوارد من ا ألردن أأن الاس تثناء يشجع تقامس املعارف
واخلربات ،ويعزز البحث والتطوير.

أأهداف الس ياسة العامة ا ألخرى
 .22أأفادت بعض ادلول ا ألعضاء ا ألخرى أأن الهدف من اإاتحة هذا الاس تثناء هو الامتثال لقوانني إاقلميية أأو دولية قامئة
أأو مرتقبة .و أأشار الرد الوارد من لتفيا يف هذا الصدد اإىل املادة  30من التفاق بشأأن جوانب حقوق امللكية الفكرية املتصةل
ابلتجارة (اتفاق تريبس) .وعىل نفس املنوال ،ب َّينت ادلامنرك وإايطاليا واململكة املتحدة أأن الاس تثناء مكيَّف عىل املادتني
 (27أأ) و (31أأ) من التفاق بشأأن الرباءات املشرتكة لعام ( 1989مل يدخل حزي التنفيذ) .وعىل حن ٍو مشابه ،عدلت أألبانيا
قانوهنا الوطين حبيث يامتىش مع اتفاقية الرباءات ا ألوروبية لعام  2000وتوجهيات الاحتاد ا ألورويب املتعلقة ابلخرتاعات.
وحسب الرد الوارد من الربتغالُ ،أدخل اس تثناء الاس تخدام العام و /أأو غري التجاري يف قانوهنا يف عام  1995نتيج ًة لنضامهما
اإىل الاحتاد ا ألورويب واتفاقية الرباءات ا ألوروبية .أأما عن رد هونغ كونغ ،فقد أأشري فيه اإىل قوانني ولايت قضائية أأخرى،
ل س َّيام املادة  42من قانون الرباءات ا إليرلندي.

القانون الساري ونطاق الاس تثناء
 .21تنص معظم ادلول ا ألعضاء يف قوانيهنا عىل اس تثناء الاس تخدام الشخيص و /أأو غري التجاري .وانفرد الرد الوارد من
أأسرتاليا ابلإعالن عن عدم تضمن قوانيهنا الاس تثناء ،مع النص عليه يف القانون العام ابعتباره "دفاع اس تخدام غري جتاري" .
10

أآليات لتنظمي اس تثناء الاس تخدام الشخيص أأو غري التجاري
 .23ي ُستبعد الاس تخدام الشخيص وغري التجاري ،حبمك التعريف ،من نطاق حق الرباءة يف بعض ادلول ا ألعضاء،11
حيث يُ َّعرف احلق املمنوح مبوجب الرباءة يف ا ألساس عىل أأنه احلق اذلي مينع الغري من اس تخدام ابتاكر محمي برباءة ألغراض
جتارية ،أكن يكون ذكل عىل سبيل املثال من أأجل " أأغراض صناعية أأو جتارية" (اجلزائر وكينيا ومدغشقر) أأو " أأغراض قامئة
عىل أأساس جتاري" (المنسا) أأو " أأغراض اإنتاج أأو أأعامل جتارية" (الصني) أأو اس تغالل "الابتاكر جتاراي أأو معليا" (الرنوجي)
أأو ألنشطة "مضن أأعامهل التجارية أأو لصاحلها" (هولندا) أأو "نطاق صناعي أأو جتاري" ( أأوغندا) أأو اس تغالل "الابتاكر احملمي
برباءة كوس يةل للتجارة" (الياابن) أأو "الرتحب أأو أأغراض همنية" (بولندا) .وحسب الرد الوارد من إارسائيل ،تفيد عبارة
"اس تغالل اخرتاع" بشلك رصحي استبعاد ا ألفعال اليت "ليست عىل نطاق جتاري ول تتسم بطابع جتاري" .و أأفاد الرد الوارد
من الرنوجي أأن ا ألنشطة "اخلارجة عن الاس تغالل كنشاط همين" مستبعدة رصاح ًة من نطاق احلقوق الاس تثثارية.

9
انظر املادة (22اثني ًا) من قانون امللكية الصناعية يف املكس يك.
10
الرد الوارد من أأسرتاليا ،مشري ًا اإىل احلمك القضايئ الربيطاين يف قضية فريرسون ضد لو  ،Genes and Ingenuity( 18760 9 ChD 48.الفصل
 ،13التقرير  ،99جلنة الإصالح القانوين ا ألسرتالية ،يونيو .)2004
11
ل
املادة  12من قانون الرباءات اجلزائري رمق  03-07بتارخي  19يوليو 2003؛ واملادة  )1(22من قانون الرباءات ا منساوي؛ واملادة  11من قانون
الرباءات الصيين؛ واملادة  18من قانون امللكية الصناعية الهندورايس املتضمن يف القرار رمق 12-99-E؛ واملادة  68من قانون الرباءات الياابين؛ واملادة  58من
قانون امللكية الصناعية الكيين لعام 2002؛ واملادة  30من قانون مدغشقر رمق  89-019املؤسس لرتتيبات حامية امللكية الصناعية (بتارخي  31يوليو )1989؛
واملادة  53من قانون الرباءات الهولندي؛ واملادة  )1(1من قانون الرباءات الرنوجيي؛ واملادة  )1(66من قانون امللكية الصناعية البولندي؛ واملادة  94من قانون
الرباءات يف مجهورية كوراي؛ واملادة  28من قانون الرباءات الفصل  216قوانني أأوغندا.
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 .24ومع ذكل ،فاإن معظم ادلول ا ألعضاء 12تورد تعريف ًا فضفاض ًا لنطاق حقوق الرباءات حييط جبميع أأنواع ا ألنشطة،
وتنص رصاح ًة عىل اس تثناء الاس تخدام الشخيص ألغراض غري جتارية أأو الاس تخدام الشخيص وغري التجاري من حقوق
الرباءة الاس تثثارية .وتنص أأحاكم الكثري من القوانني الوطنية يف صياغة الاس تثناء عىل انطباقه عىل ا ألفعال املتخذة يف
14
احمليط الشخيص و ألغراض غري جتارية 13أأو عىل اس تخدام اخرتاع محمي برباءة لسد احتياجات خشصية دون أأي قصد للرتحب .
و أأفاد الرد الوارد من اململكة املتحدة أأن الاستبعاد منصوص عليه ألفعال تتخذ "بشلك خشيص و ألغراض غري جتارية" .ويف
رومانيا ،يقيد الاس تثناء اب ألفعال املتخذة ألغراض خشصية وغري جتارية "حرص ًاي" .15ويوحض قانون الرباءات الرصيب أأنه
"يتعني الوفاء برشط الاس تخدام غري التجاري والشخيص بشلك ترامكي" .ونصت القوانني الوطنية لبعض ادلول ا ألعضاء،
مهنا عىل سبيل املثال امجلهورية التش يكية وفنلندا ،عىل اس تثناء من أأجل "ا ألفعال اليت تتخذ ألغراض غري جتارية".16

تعريفات املصطلحني "خشيص" و"جتاري"
 .25مل يقدم من ادلول ا ألعضاء معلومات حول تعريفات تعبريات مثل "اس تعامل خشيص" أأو " أأنشطة غري جتارية" يف
ولايهتا القضائية اإل القليل .17وتفرس بعض ادلول ا ألعضاء ا ألنشطة التجارية بشلك فضفاض يف هذا الس ياق ،ففي هنغاراي،
يرد التعريف املفاهميي يف قوانني أأخرى ،مثل القانون املدين وقانون الرضائب .18وجاء يف الرد الوارد من مجهورية مودلوفا أأنه،
نظر ًا لعدم وجود تعريف" ،تلزم احملمكة خالل نظرها يف هذه القضااي نفسها بأأحاكم اتفاق تريبس واتفاقية ابريس محلاية
امللكية الصناعية".
 .26ووحضت معظم ادلول ا ألعضاء اليت قدمت تعريف ًا ما مفهوم الاس تخدام التجاري عن طريق الإشارة اإىل أأنشطة
تس هتدف الرتحب .فعىل سبيل املثالَّ ،بني الرد الوارد من المنسا أأن النشاط التجاري هو نشاط اقتصادي "هل مدة حمددة،
ويتبع مفهوما موحدا وهمئي للتكرار ،ول هيدف ـ دون أأن يكون ابلرضورة اكتسابي ًا  -اإىل تلبية الاحتياجات الشخصية
12
املادة  (38أأ) من قانون امللكية الصناعية ا أللباين رمق 9947؛ واملادة  (73أأ) من قانون الرباءات يف البوس نة والهرسك (العدد  53/10من اجلريدة
الرمسية)؛ واملادة  43من القانون الربازييل رمق  9.279بتارخي  14مايو 1996؛ واملادة  )1(20من القانون البلغاري بشأأن الاخرتاعات ،تسجيل مناذج املنفعة؛
واملادة  )1(63من قانون الرباءات الكروايت (ا ألعداد  173/2003و 87/2005و 76/2007و 30/2009و 128/2010و 49/2011من اجلريدة الرمسية)؛
واملادة  "1")3(3من قانون الرباءات ادلامنريك املوحد (القانون رمق  91بتارخي  28يناير )2009؛ واملادة  30من قانون امجلهورية ادلومينيكية بشأأن امللكية
الصناعية رمق 20-00؛ واملادة  613-5من قانون امللكية الفكرية الفرنيس؛ واملادة  )1(11من قانون الرباءات ا ألملاين؛ واملادة  (75أأ) من قانون الرباءات رمق 514
يف هونغ كونغ ،الصني؛ واملادة  ()6(19أأ) من قانون الرباءات الهنغاري (القانون  33لعام  1995بشأأن حامية الاخرتاعات برباءات)؛ واملادة  ()1(68أأ) من قانون
امللكية الصناعية الإيطايل؛ واملادة  35من قانون الرباءات الليتواين؛ واملادة  55من القانون املغريب بشأأن حامية امللكية الصناعية؛ واملادة ()4(11ب)" "1من
القانون العامين للملكية الصناعية رمق 67/2008؛ واملادة  102من قانون امللكية الصناعية الربتغايل؛ واملادة  )1(21من قانون الرباءات الرصيب؛ واملادة
()1(18ه) من قانون الرباءات السلوفايك؛ واملادة  52من قانون الرباءات الإس باين رمق  11/1986بتارخي  20مارس 1986؛ واملادة  )1(9من قانون الرباءات
الفيدرايل السويرسي ()LBI،SR 232.14؛ واملادة  (75أأ) من القانون مبرسوم الرتيك بشأأن الرباءات؛ واملادة  )2(31من القانون ا ألوكراين "بشأأن حامية احلقوق
يف الاخرتاعات ومناذج املنفعة"؛ واملادة  ()5(60أأ) من قانون الرباءات الربيطاين؛ واملادة  )2(125من قانون امللكية الصناعية الفيتنايم لعام  ،2005املعدل
واملضاف اإليه يف عام 2009؛ واملادة  52من القرار  486الصادر عن جلنة جامعة البدلان ا ألندية.
13
انظر ،عىل سبيل املثال ،القوانني السارية يف الربازيل وكوس تارياك وامجلهورية ادلومينيكية وفرنسا و أأملانيا وإايطاليا وليتوانيا واملغرب ورومانيا .وانظر أأيض ًا
املادة  (53أأ) من القرار  486الصادر عن جلنة جامعة البدلان ا ألندية.
14
املادة  )1(17من قانون الاخرتاعات ومناذج املنفعة والتصاممي الصناعية يف أأرمينيا .وتوجد أأحاكم مشاهبة يف املادة  23من قانون الرباءات يف مجهورية
أأذربيجان ،واملادة (52ب) من قانون الرباءات يف جورجيا ،واملادة  40من قانون الاخرتاعات يف طاجيكس تان.
15
املادة  34من قانون الرباءات الروماين رمق  64/1991كام أأعيد نرشه يف .2007
16
املادة (18د) من قانون الرباءات يف امجلهورية التش يكية؛ واملادة  ) 1()3(3من قانون الرباءات يف فنلندا .كام يوجد حمك مشابه يف املادة  3من قانون
الرباءات السويدي (كتاب القوانني السويدي.) 1967:837،SFS ،
17
ً
أ
أ
أ
أ
َّبني الرد الوارد من بريو ،عىل سبيل املثال ،بشلك رصحي أنه ،نظرا لعدم وجود تعريف قانوين" ،مل يصدر أي قرار قضايئ أو اإداري بشأن نطاق هذا
الاس تثناء" .و أأفاد الرد الوارد من زامبيا أأنه يف القانون احلايل "مل حيظ مصطلح 'النطاق التجاري' بتعريف حىت يف القانون ،فينبغي اإذ ًا اإصباغ العبارة مبعناها
احلريف دون تأأويل".
18
نص الرد الوارد من هنغاراي عىل أأنه وفق ًا للفقرة ( )1من املادة  6من القانون  127لعام  2007بشأأن رضيبة القمية املضافة ،تعين عبارة نشاط
اقتصادي/جتاري أأداء ٍ
نشاط ما بشلك همين عىل حن ٍو دامئ أأو ابنتظام ،اإن اكن الهدف من ذكل أأو نتيجته حتقيق أأي قمية ،مع تنفيذه بشلك مس تقل.
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يعرف الاس تخدام غري التجاري عىل أأنه "الاس تخدام الشخيص غري املرحب،
فقط" .ويف إارسائيل ،حسب سوابقها 19القضائيةَّ ،
مثل اس تغالل الاخرتاع لغرض مزنيل" .
 .22أأما الصني فالوضع فهيا خمتلف ،حيث خيلو قانوهنا من تعريف لهذا املصطلح ،غري أأن مؤداه مفهوم عىل نطاق واسع
عىل أأنه أأنشطة " ألغراض اإنتاج صناعي أأو زراعي ،أأو ألغراض جتارية" ،بغض النظر عن كونه "مرحب ًا أأو ل" وعن كون
الكيان املعين "رحبي ًا أأو غري رحبي" .ويسود يف هولندا فهم للمصطلح ابعتباره مفهوم ًا فضفاض ًا ،حيث يشمل "مجيع أأنواع
ا ألنشطة املهنية ،مبا يف ذكل اجلامعات وا ألنشطة احلكومية/الإدارية".20
 .28ويف الاحتاد الرويس ،ل ميثل اس تخدام اخرتاع محمي برباءة لتلبية الاحتياجات الشخصية أأو العائلية أأو املزنلية أأو
غريها من الاحتياجات اليت ل تتعلق اب ألنشطة التجارية ،حبيث ل يكون الهدف من هذا الاس تخدام اإدرار رحب أأو عائد"
تعد ًاي عىل حقوق براءة اس تثثارية .21وذكر الرد الوارد من الاحتاد الرويس أأنه "جيب أأن تكون ا ألنشطة التجارية أأنشطة
مس تقةل تدار عىل مسؤولية الفرد ،وهتدف اإىل حتقيق الرحب عىل حنو منتظم من اس تغالل ملكية أأو بيع بضائع أأو أأداء معل
أأو تقدمي خدمات بواسطة أأفراد مسجلني هبذه الصفة يف العملية القانونية املقررة" .22و أأضيف اإىل ذكل توضيح أأن "ا ألغراض
التجارية" تعين اس تخدام حل تقين لتحقيق رحب ،بيامن يعين "غري جتاري" اس تخدام الاخرتاع ألغراض أأخرى (خشصية أأو
مفيدة اجامتعي ًا ،مبا يف ذكل حالت الطوارئ) .وعىل ذكل ،ل تتعامل الترشيعات الروس ية احلالية مع الاحتياجات اليت
ل تتعلق اب ألنشطة التجارية وإادرار الرحب أأو العائد عىل أأهنا ٍ
تعد عىل حقوق الرباءات الاس تثثارية.
 .29ول عربة يف الاحتاد الرويس ،عند النظر يف اإماكنية تطبيق الاس تثناء  ،لكون املنتج مصنع ًا نتيجة لعمل اإبداعي
مس تقل مو ٍاز أأو ابس تخدام أأفاكر أأشخاص أآخرين (مبا يف ذكل اس تخدام مواد مرتبطة بطلبات براءة اس تخدام ًا مبارش ًا).
ويتعني تفسري اس تخدام منتج أأو معلية يف تأأمني أأعامل مؤسسة أأو اتجر (مثل التجهزيات املكتبية أأو ا ألاثث املكتيب
أأو املركبات وما اإىل ذكل) عىل أأنه موجه ألغراض ل صةل بيهنا وبني "الاس تخدام الشخيص" .23غري أأنه من املمكن أأن ينطبق
الاس تخدام الشخيص عىل الكياانت القانونية .فعىل سبيل املثال ،من املمكن عىل وجه خاص اعتبار اس تخدام رشك ٍة ما
ملنتج محمي برباءة من أأجل تنظيف الثلج داخل مقرها حىت تتيح ملوظفهيا املرور اس تخدام ًا خشصي ًا ،بيامن ينبغي اعتبار
ٍ
ً
اس تخدام سوائل لتنظيف أأرضيات مركز جتاري تأأمينا لنشاط جتاري.
 .10وتوجد يف اململكة املتحدة سوابق قضائية توفر اإرشاد ًا بشأأن تفسري مصطلحي "خشيص" و"جتاري" .ففي قضية رشكة
"خمتربات مسيث والكين وفرينش" احملدودة ضد رشكة "اإيفانز ميدياكل" احملدودة ،24اعتربت احملمكة أأن عبارة "بشلك
خاص" يف املادة  ()5(60أأ) "1" :تتضمن حالت جتارية و أأخرى غري جتارية؛ " "2وليست مرادفة للكمة "رسي"؛ ""3
وتُس تخدم عىل أأهنا عكس "بشلك عام" ،مما يشري اإىل فعل متخذ لس تخدام الشخص نفسه .وجيب عند تفسري معىن
" أأغراض غري جتارية" النظر يف ا ألغراض من الفعل املتخذ ،أأي أأن التعدي يقع اإذا اكن أأحد ا ألغراض جتار ًاي وإان اكن معه
أأغراض أأخرى غري جتارية .وعالو ًة عىل ذكل ،ل تُعترب التجارب اليت جترى من أأجل اإجراءات قانونية يف احملمكة العليا
أأو مكتب امللكية الفكرية ابململكة املتحدة أأهنا موهجة لغرض "جتاري".

19
حمك حممكة دائرة تل أأبيب (( C.S. 1512/93تل أأبيب) رشكة "ويلمك فاونديشن" احملدودة ضد رشكة "تيفا للصناعات ادلوائية" احملدودةTakdin- ،
))197 ،DC, 94(2
20
أ
انظر حممكة دائرة الكامر 2 ،ديسمرب  : BIE 1992/12،1991أنشطة فض رشكة مفلسة.
21
املادة  )4(1359من القانون املدين.
22
انظر املادة  )1(2من القانون املدين يف الاحتاد الرويس.
23
الفقرة  5من القرار رمق  18الصادر عن الاجامتع العام حملمكة التحكمي العليا يف الاحتاد الرويس يف  22أأكتوبر .1997
24
رشكة "خمتربات مسيث والكين وفرينش" احملدودة ضد رشكة "اإيفانز ميدياكل" احملدودة [FSR 513 ]1989
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 .12و أأشارت دولتان عضوان اإىل نطاق النشاط التجاري وغرضه ،حيث ينطبق الاس تثناء يف الفلبني عىل ا ألفعال
املتخذة "بشلك خاص وعىل نطاق غري جتاري أأو لغرض غري جتاري" ،ويف إارسائيل عىل ا ألفعال اليت تُلتمس "عىل نطاق
غري جتاري و[ ]...دون طابع جتاري".

تضمني ا ألنشطة أالاكدميية والتجريبية والبحثية يف الاس تثناء
 .11تتجيل أأهداف الس ياسات يف بعض ادلول ا ألعضاء يف عدم تشددها يف التميزي بني الاس تثناءات ابلنس بة اإىل
الاس تخدام غري التجاري والبحث الأاكدميي/العلمي .25فعىل سبيل املثال ،ل تنسحب حقوق الرباءة يف املكس يك عىل
"طرف اثلث جيري ،يف احمليط الشخيص أأو الأاكدميي ،أأنشطة حبث أأو اختبار أأو تدريس علمية أأو تكنولوجية جتريبية
حمضة" .26ويف كينيا ،تنص املادة  58من قانون امللكية الصناعية لعام  2002عىل أأن "احلقوق املمنوحة مبقتىض الرباءة
ل تنسحب اإل عىل ا ألفعال املتخذة ألغراض صناعية أأو جتارية ،ول تنسحب عىل وجه اخلصوص عىل ا ألفعال املتخذة من
أأجل البحث العلمي" .27ويف إارسائيل ،حمكت حممكة دائرة تل أأبيب أأن البحث الطيب احملض من أأجل اس تكشاف
اخلصائص الطبية ملادة محمية برباءة ل يُعترب نشاط ًا جتار ًاي حىت ولو تعلقت به استامثرات وجتارب عىل نطاق واسع ،وعىل ذكل
ينبغي اإدخاهل يف الاس تثناء .28ووحضت احملمكة أأنه يف حاةل توزيع املادة جما ًان عىل معالء حمتملني ،يُعترب هذا النشاط جتار ًاي.
 .13وجاء يف الرد الوارد من جنوب أأفريقيا ،مكثال لس تثناء اس تخدام خشيص/غري جتاري ،اس تخدام اخرتاعات محمية
برباءات "عىل نطاق غري جتاري مع الاقتصار عىل أأغراض تتعلق بشلك معقول ابحلصول عىل معلومات وتطويرها وتقدميها
عىل النحو املطلوب مبقتىض أأي قانون" ينظم تصنيع أأي منتج وبيعه وما اإىل ذكل .29و َّبني أأن املصطلح "نطاق جتاري"
بناء عىل ذكل اإصباغ العبارة مبعناها احلريف دون تأأويل.30
غري َّ
معرف يف قانون الرباءات دلهيا ،و أأنه ينبغي ً

ل اإخالل ابملصاحل املرشوع ألحصاب الرباءات
 .14تقترص بعض ادلول ا ألعضاء عىل اإاتحة الاس تثناء اإذا حتقق رشط عدم اإخالل الاس تخدام الشخيص و /أأو
غري التجاري ابملصاحل املرشوعة ألحصاب الرباءات ،وتشرتط ،عىل سبيل املثال ،أأل يؤدي الاس تخدام اإىل "الإخالل
ابملصاحل الاقتصادية لصاحب الرباءة" (الربازيل) أأو اإىل "التسبب يف اإخالل مادي معترب يف حق املاكل" (بلغاراي).31

25
انظر أأيض ًا الوثيقة ( SCP/20/4اس تثناءات وتقييدات حقوق الرباءات :الاس تثناء التجرييب و /أأو البحيث).
26
املادة  22من قانون امللكية الصناعي ،منشور يف اجلريدة الرمسية لالحتاد بتارخي  27يونيو  ،1991واكن أآخر تعديل أأجري عليه يف  28يونيو .2010
27
يوجد حمك مشابه يف املادة  38من قانون الرباءات (التسجيل) لعام  2002يف تزنانيا.
28
حمك حممكة دائرة تل أأبيب (( C.S. 881/94تل أأبيب) رشكة "اإييل لييل" ضد رشكة "تيفا للصناعات ادلوائية" احملدودة،Takdin-DC ،
))98 ،1586(3
29
املادة  69أأ من قانون الرباءات  )1978( 57يف جنوب أأفريقيا.
30
القايض لكسمور يف دعوى رشكة "ماكينش ين براذرز" احملدودة ( 468،51 RPC 461 )1934؛ رشكة "دلتاي يج ساينتيفيك" احملدودة ضد رشكة
"جانسن فارماس يوتياك" وأآخر( 1996 BP 455 (CP) AT 459G ،يف "اخلطاب العادي تُس تخدم العبارة للتميزي عن أأعامل البحث أأو ا ألعامل املنفذة يف
اخملترب").
31
عىل نفس املنوال ،ل ينطبق اس تثناء الاس تخدام الشخيص/غري التجاري اإل يف حاةل عدم تسبب الاس تخدام يف "رضر غري مربر ابإعامل الرباءة"
(كوس تا رياك) ،أأو عدم "اإخالهل بشلك معترب ابملصاحل الاقتصادية ملاكل الرباءة" (قربص) ،أأو عدم تسببه يف "رضر ل وجه هل للمصاحل املرشوعة لصاحب
الرباءة" (امجلهورية ادلومينيكية) ،أأو عدم "تعارضه بشلك غري معقول مع الاس تخدام املعتاد لالخرتاع احملمي برباءة ول خيل بشلك غري معقول ابملصاحل املرشوعة
ملاكل الرباءة ،مع مراعاة املصاحل املرشوعة ل ألطراف الثالثة" (مجهورية مودلوفا) .ويشري الرد الوارد من امجلهورية ادلومينيكية اإىل أأن "ا ألفعال املنصوص علهيا يف
هذه املادة ختضع لرشط عدم اإحلاق تكل ا ألفعال رضر ًا غري مربر ابلعمل املعتاد للرباءة أأو التسبب يف رضر ل وجه هل ابملصاحل املرشوعة لصاحب الرباءة ،مع
مراعاة املصاحل املرشوعة ل ألطراف الثالثة.
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حتدايت التنفيذ
 .15اعتربت معظم ادلول ا ألعضاء أأن الإطار القانوين املطبق لالس تثناء مناسب لتحقيق ا ألهداف املنشودة 32و أأفادت أأهنا
ل تتوقع اإجراء أأي تعديالت عىل ترشيعاهتا .33و َّبني الرد الوارد من رسي لناك أأنه ابلرمغ من عدم اإجراء أأي دراسة تتعلق
مبدى كفاية الاس تثناء ،فاإنه من املقدر أأن "الاس تثناء مل خيضع لالختبار معلي ًا ،ورمبا يعزى ذكل اإىل املس توى القامئ من
أأنشطة البحث والتطوير يف البالد".
 .16ويف دول أأعضاء أأخرى ،رمبا يُتوقع اإجراء تعديالت يف املس تقبل أأو جيري الاضطالع بدراسات .ففي زامبيا ،ينطوي
مرشوع قانون جديد عىل خطط لس تحداث اس تثناء لالس تخدام الشخيص وغري التجاري .34وذكر الرد الوارد من الربازيل
أأن حكومهتا جتري تقياميً بشأأن تنفيذ اس تثناء الاس تخدام الشخيص وغري التجاري "بغية تقدير فائدته يف ضوء هدف ضامن
حتقيق التوازن يف نظام الرباءات" .واكن من اخملطط للقانون يف السلفادور مراجعته يف ا ألمد املتوسط .وذكر الرد الوارد من
مدغشقر أأن ا ألطر القانونية الترشيعية "قد ختضع للمراجعة" يف املس تقبل ،35اإل أأهنا تراه وافي ًا يف الوقت الراهن .و أأفاد الرد
الوارد من املكس يك أأن عدم وجود تعريف يبني بوضوح نطاق الاس تثناء "جيعل من املس تحسن تعديل الإطار القانوين
احلايل".
 .12و أأفادت بدلان كثرية بعدم مواهجة أأي حتدايت فامي يتعلق ابلتنفيذ العميل لالس تثناء .36ويف اإشارة اإىل التحدايت،
اس تدعى الرد الوارد من اململكة املتحدة سوابقها القضائية والصعوابت اليت تكتنف متيزي الاس تخدام الشخيص عن
الاس تخدام التجاري يف حالت اتسام ا ألنشطة "ابزدواجية ا ألغراض" .37ول جيدي دفاع الاس تخدام الشخيص يف تكل
احلالت اإذا اكن أأي من أأغراض تكل ا ألنشطة "ذا طابع جتاري".
[هناية الوثيقة]

32
ادلول ا ألعضاء اليت رصحت بأأن الإطار القانوين املطبق لس تثناء الاس تخدام الشخيص وغري التجاري مناسب لتحقيق ا ألهداف املنشودة يه:
الصني ،وكرواتيا ،وقربص ،وادلامنرك ،وامجلهورية ادلومينيكية ،وفرنسا ،وهونغ كونغ (الصني) ،وهنغاراي ،ولتفيا ،والرنوجي ،والاحتاد الرويس ،وإاس بانيا ،واململكة
املتحدة.
33
قل
أ
مي
أ
ادلول العضاء واملكتب ا إل ميي اليت ردت بعدم توقعها اإجراء أي تعديل عىل القانون يه :امجلهورية ادلو نيكية ،وهنغاراي ،والياابن ،وكينيا ،ولتفيا،
وهندوراس ،وهولندا ،وبريو ،والربتغال ،ومجهورية مودلوفا ،وإاس بانيا ،وطاجيكس تان ،واململكة املتحدة ،واملكتب ا ألورويب الآس يوي للرباءات.
34
ل ينص قانون الرباءات احلايل رمق  400من قوانني زامبيا عىل اس تثناء لالس تخدام الشخيص و /أأو غري التجاري .وتنص املادة ذات الصةل يف املرشوع
املقرتح عىل أأن" :احلقوق املمنوحة مبقتىض الرباءة ل تنسحب اإل عىل ا ألفعال املتخذة ألغراض صناعية أأو جتارية ،ول تنسحب عىل وجه اخلصوص عىل ا ألفعال
املتخذة من أأجل البحث العلمي".
35
انظر املادة .140
36
الردود الواردة ،عىل سبيل املثال ،من الصني ،وكرواتيا ،وادلامنرك ،والسلفادور ،وهندوراس ،وهونغ كونغ (الصني) ،وهنغاراي ،والربتغال ،ومجهورية
مودلوفا ،وإاس بانيا ،وطاجيكس تان ،وزميبابوي.
37
انظر الرد الوارد من اململكة املتحدة :يف قضييت رشكة "خمتربات مسيث والكين وفرينش" احملدودة ضد رشكة "اإيفانز ميدياكل" احملدودة []1989
 ،FSR 513وماكدواندل ضد غراهام [ RPC 407 ]1994عىل  ،431اع ُترب أأنه حيامث حتققت ازدواجية أأغراض ا ألنشطة املنفذة واكن ألحد هذه ا ألنشطة طابع
جتاري ،فاإن دفاع الاس تخدام الشخيص ل ينطبق".

