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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 12 :أأكتوبر 1023

اللجنة الدائمة املعنية بقانون الرباءات
الدورة العشرون

جنيف ،من  12اإىل  32يناير 1024
استثناءات وتقييدات حقوق الرباءات :االستخدام السابق

وثيقة من اإعداد ا ألمانة

املقدمة
 .2اإن اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات ،يف دورهتا التاسعة عرشة اليت عُقدت يف الفرتة من  12اإىل  12فرباير
 ،1023وافقت – فامي يتعلق مبوضوع "اس تثناءات وتقييدات حقوق الرباءات" – عىل أأن تُع َّد ا ألمان ُة ،من بني أأمور أأخرى،
بناء عىل املدخالت الواردة من ادلول ا ألعضاء ،عن الكيفية اليت ن ُِّفذت هبا الاس تثناءات والتقييدات امخلسة التالية يف
وثيق ًةً ،
ادلول ا ألعضاء ،دون تقيمي فعالية تكل الاس تثناءات والتقييدات :الاس تخدام الشخيص أأو غري التجاري أأو لكهيام؛
والاس تخدام يف التجارب أأو البحث العلمي أأو لكهيام؛ وحتضري ا ألدوية؛ والاس تخدام السابق؛ واس تخدام مواد خاصة بسفن
وطائرات ومركبات برية أأجنبية .وينبغي أأن تشمل الوثيق ُة أأيض ًا التحدايت العملية اليت تواهجها ادلول ا ألعضاء يف تنفيذ هذه
الاس تثناءات والتقييدات.
 .1ومع ًال ابلقرار املذكور أنف ًا ،دعت ا ألمان ُة ،من خالل املذكرة  ،C.8261ادلو َل ا ألعضاء واملاكتب ا إلقلميية للرباءات اإىل
تقدمي معلومات بشأأن الاس تثناءات والتقييدات امخلسة املذكورة أنف ًا اإىل املكتب ادلويل كإضافة أأو حتديث للمعلومات الواردة
يف ردودها عىل الاس تبيان اخلاص بتقييدات واس تثناءات حقوق الرباءات (املشار اإليه فامي ييل ابمس "الاس تبيان") .وإاضاف ًة
اإىل ذكل ،دُعيت ادلول ا ألعضاء واملاكتب ا إلقلميية للرباءات اليت مل تكن قد قدَّمت بعدُ ردودها عىل الاس تبيان اإىل
القيام بذكل.
بناء عىل ذكل ت ُِّقدم هذه الوثيقة معلومات عن الكيفية اليت ن ُِّفذت هبا اس تثناءات الاس تخدام السابق يف ادلول
 .3و ً
قارنة عن تنفيذ اس تثناء الاس تخدام السابق مبقتىض القوانني السارية يف
ا ألعضاء .وهتدف الوثيقة اإىل تقدمي ةحمة عامة شامةل و ُم ِّ
ادلول ا ألعضاء .وي ُشار اإىل الردود ا ألصلية اليت قدَّمهتا ادلول ا ألعضاء و أأحد املاكتب ا إلقلميية للرباءات لتوضيح نطاق
الاس تثناء يف ولية قضائية ُمع َّينة .ويوجد الاس تبيان والردود الواردة من ادلول ا ألعضاء ابلاكمل عىل املوقع الإلكرتوين
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اخلاص مبنتدى اللجنة الإلكرتوين يف العنوان التايل .http://www.wipo.int/scp/en/exceptions/ :ويعرض املوقع
الإلكرتوين مجيع الردود عىل هيئة مصفوفة مع روابط تشعبية للوصول اإىل لك قسم يف لك رد ،وذكل بغية املساعدة يف
تيسري الوصول اإىل املعلومات الواردة يف الردود.
 .4وتتأألف هذه الوثيقة من ثالثة أأقسام "2" :أأهداف الس ياسة العامة من منح الاس تثناء؛ " "1والقانون الساري
ونطاق الاس تثناء؛ " "3وحتدايت التنفيذ.
 .2و أأشارت ادلول ا ألعضاء وماكتب الرباءات التالية اإىل أأ َّن قوانيهنا السارية تنص عىل اس تثناءات أأو تقييدات أأو لكهيام
تتعلق ابس تثناء الاس تخدام السابق :أألبانيا ،واجلزائر ،و أأرمينيا ،و أأسرتاليا ،والمنسا ،و أأذربيجان ،وبواتن ،وبلغاراي ،والبوس نة
والهرسك ،والربازيل ،وبوركينا فاصو ،وكندا ،والصني ،وكوس تارياك ،وكرواتيا ،وامجلهورية التش يكية ،ومجهورية كوراي الشعبية
ادلميقراطية ،وادلامنرك ،وامجلهورية ادلومينيكية ،والسلفادور ،وفنلندا ،وفرنسا ،وجورجيا ،و أأملانيا ،واليوانن ،وهونغ كونغ
(الصني) ،وهنغاراي ،وإاندونيس يا ،وإارسائيل ،وإايطاليا ،والياابن ،وكينيا ،وقريغزيس تان ،ولتفيا ،وليتوانيا ،ومدغشقر،
وموريش يوس ،واملكس يك ،واملغرب ،وهولندا ،والرنوجي ،وعامن ،وابكس تان ،وبريو ،والفلبني ،وبولندا ،والربتغال ،وقطر،
ومجهورية كوراي ،ومجهورية مودلوفا ،ورومانيا ،والاحتاد الرويس ،وسان تويم وبرينسييب ،ورصبيا ،وسلوفاكيا ،وإاس بانيا،
ورسي لناك ،والسويد ،وسويرسا ،وطاجيكس تان ،واتيلند ،وتركيا ،و أأوغندا ،و أأوكرانيا ،واململكة املتحدة ،والولايت املتحدة
ا ألمريكية ،وفييت انم ،وزامبيا ،واملكتب ا ألورويب الس يوي للرباءات (اجملموع.)96 :

أأهداف الس ياسة العامة من منح الاس تثناء
 .9أأكَّدت بعض ادلول ا ألعضاء عىل جانب التوازن يف الاس تثناء ،وذكل يف ِّردها عىل سؤال بشأأن أأهداف الس ياسة
العامة املنشودة من الاس تثناء .فعىل سبيل املثالَّ ،نصت القوانني يف كندا والولايت املتحدة ا ألمريكية واملكتب ا ألورويب
الس يوي للرباءات عىل هذا الاس تثناء من أأجل "حتقيق توازن مناسب للحقوق" بني أأحصاب الرباءات واملس تخدمني
السابقني ،عىل النحو املُحدَّد يف القوانني السارية .وكذكل كن غرض هذا الاس تثناء يف الصني هو "حتقيق التوازن بني
حقوق أأحصاب احلقوق واملصاحل املرشوعة ل ألطراف ا ألخرى" .وكن هدف الاس تثناء يف اإس بانيا هو "التوفيق بني مصاحل
ترصف حبسن نية" .وهبذا الاس تثناء "ي ُس َمح للمس تخدم السابق أأن يس متر يف
ماكل الرباءة ومصاحل أأي مس تخدم سابق َّ
أ
اس تخدام الاخرتاع أأو العمل به ،وإان كن ذكل برشوط أكرث تقييد ًا مما لو كن هو ماكل براءة الاخرتاع" .وذكرت أأسرتاليا يف
ِّردها أأن "منح الرباءة ينبغي أأل رحرم طرف ما من الاس مترار يف القيام مبا كن يفع ه قبل أأن تُمنَح الرباءة .ومن الناحية
ا ألخرى ،ينبغي أأل ُرح َرم اخملرتع من امحلاية مبوجب براءة بسبب أأفعال رسية تقوم هبا أأطراف أأخرى ول سبيل هل اإىل معرفهتا".
وإاضاف ًة اإىل ذكلُ ،ذ ِّك َر أأ َّن القسم  226من قانون براءات الاخرتاع لعام " 2660يسعى اإىل حتقيق توازن بني حقوق صاحب
الرباءة وحقوق الطرف الخر .وهيدف اإىل حامية حقوق ا ألطراف ا ألخرى اليت اس تخدمت اخرتاع ما بشلك مس تقل قبل
اترخي ا ألولوية اخلاص بطلب احلصول عىل الرباءة".
 .2وإاضاف ًة اإىل ذكل ،ذكرت أأسرتاليا أأن دلهيا فرتة سام من أأجل قيام اخملرتع أأو خلفائه يف امللكية ابلكشف العام املس بق
عن الاخرتاع ،و أأوحض ردُّها أأن "اس تثناء الاس تخدام السابق يُ َنظر اإليه أأيض ًا عىل أأن َّه حمك ُمو ِّازن همم حبيث اإن أأي خشص
يعمتد عىل كشف غري ُمقيَّد يبقى حر ًا يف اس تغالل الاخرتاع رمغ منح الرباءة .ومبقتىض القسم الفرعي  ،)3(226يُط َّبق
اس تثناء الاس تخدام السابق عىل ما يقوم به صاحب الرباءة أأو سلفه يف امللكية من كشف عام يكون مشمو ًل بأأحاكم فرتة
السام " .وكذكل َّنص قانون امللكية الصناعية يف كينيا عىل فرتة سام من أأجل كشف ُمو ِّدع الطلب أأو سلفه يف امللكية عن
الاخرتاع ،وكن يُ َنظر أأيض ًا اإىل اس تثناء الاس تخدام السابق عىل أأن َّه "حمك ُمو ِّازن" يسمح للشخص اذلي اس تغل الاخرتاع
بناء عىل هذا الكشف مبواصةل الاس تغالل بعد منح الرباءة.
ً
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 .2وذكرت فرنسا يف ِّردها أأ َّن "امتياز احليازة الشخصية السابقة رحول دون رفع ماكل الرباءة ألي دعوى ت ٍَّعد" .ويف
الربازيل ،كن اس تثناء الاس تخدام السابق يتعلق بـ "مبد أأ احلقوق املكتس بة ،اذلي هيدف اإىل جتنُّب اإلقاء عبء
غري رضوري عىل عاتق املس تخدمني ذوي النية احلس نة اذلين كنوا يس تغلون الاخرتاع قبل اترخي اإيداع طلب الرباءة
أأو اترخي أأولوية الطلب" .وعالوة عىل ذكل ،ورد هذا املبد أأ يف املادة اخلامسة من ادلس تور الربازييل.
 .6وركَّزت عىل اجلوانب الاقتصادية لس تثناء الاس تخدام السابق ردو ٌد كثري ٌة عىل سؤال بشأأن أأهداف الس ياسة العامة
املنشودة من هذا الاس تثناء .ومن َّمث كن هدف الس ياسة من حمك اس تثناء الاس تخدام السابق يف أأملانيا هو "حامية وضع
احليازة الاقتصادي للمس تخدم السابق .وكن املقصود هو منع القضاء عىل قمي حتقَّقت بطريقة مرشوعة .فال جيوز خفض قمية
خشص أخر للحصول عىل براءة اخرتاع ".وكذكل جاء يف رد هنغاراي
استامثرات يف املرافق القامئة بسبب طلب لحق قدَّمه ٌ
أأن الاس تثناء وفَّر "امحلاية لالستامثرات اليت ن ُِّفذت ُحبسن نية" .ويف اإيطالياُ ،م ِّنح الاس تثناء املناسب من أأجل احلفاظ عىل
وضع احليازة الاقتصادي للمس تخدم السابقُ .وذ ِّكر أأنه "من الرضوري جتنُّب القضاء عىل القمي اليت حتقَّقت بطريقة مرشوعة.
فال ميكن لطلب براءة لحق أأن يُ ِّعرض استامثرات مس تخدم سابق للخطر" .وعىل املنوال نفسه ،أأوحض رد الرنوجي أأن َّه يف
حاةل عدم وجود اس تثناء لالس تخدام السابق ،فاإن "الشخص اذلي اس تخدم الاخرتاع رس ًا س يجب عليه أأن يتوقف عن
اس تخدامه ،ألن الاس تخدام سيتعارض مع حق الرباءة .وس تضيع استامثرات املس تخدم السابق ،وهذا أأمر غري مرغوب فيه
يف ظل الاقتصاد اجملمتعي" .وكذكل جاء يف ِّرد السويد أأن اس تثناء الاس تخدام السابق "معقول" وهو "يوفر منافع اقتصادية
للمجمتع ُ
كلك" .ويف رومانيا ،كن أأيض ًا احلمك ذو الصةل "هيدف اإىل حامية الاستامثرات اليت قام هبا خشص حبسن نية عىل
أأرايض رومانيا وإاىل جتنب اإساءة اس تعامل احلقوق".
 .20و أأوحضت ردو ٌد كثري ٌة لدلول ا ألعضاء عىل هذا السؤال أأن اس تثناء الاس تخدام السابق عىل النحو املنصوص عليه يف
قوانني هذه ادلول من شأأنه أأن ُرح ِّقق الإنصاف يف النظام .ففي ِّرد رصبيا ،عىل سبيل املثالُ ،ذ ِّكر أأن اس تثناء الاس تخدام
السابق ،عىل النحو املُحدَّد يف قانوهناُ " ،م ِّنح دلواعي الإنصاف وا ألمن الاقتصادي الالزمني لستامثر واس تغالل الاخرتاع
اذلي ُصنع قبل اإيداع الطلب" .و أأوحضت الصني يف ِّردها أأن "هذا التقييد ميكن أأن يساعد عىل تفادي الظمل املوجود يف واقع
احلياة ،والنامج عن جعز الكياانت أأو ا ألفراد ممن استرمروا موارد برشية ومادية يف ابتاكر الاخرتاع عن اس تغالل اإاجازاهتم
الفكرية ل ليشء اإل لتخلفهم عن اإيداع أأي طلبات براءات اخرتاع مس بق ًا" .وجاء يف ِّرد اململكة املتحدة أأيض ًا أأن سبب
وجود الاس تثناء هو ضامن أأن "املس تخدمني السابقني يُعا َملون معام ًةل منصف ًة فامي خيص أأحصاب براءات الاخرتاع" .وعىل
ُشحت كام ييل ،من بني أأمور أأخرى ،أأ ُ
هداف الس ياسة العامة من اإدراج اس تثناء الاس تخدام السابق يف قانون
غرار ذكلِّ ُ ،
براءات الاخرتاع الهولندي لعام  " :2662أأ ًاي كنت ا ألس باب اليت أأدت ابملس تخدم السابق [ ]...اإىل احلفاظ عىل رسية
الاخرتاع (مثل عدم وجود مصلحة يف احلصول عىل براءة اخرتاع أأو اتباع ًا لسرتاتيجية جتارية معينة أأو ما اإىل ذكل) ،فال
يُعترب من الإنصاف متكني ماكل الرباءة من المتسك حبقوقه يف مواهجة املس تخدم السابق .ومن دون حمك بشأأن "الاس تخدام
السابق" ،س يكون التقدم بطلب للحصول عىل براءة اخرتاع رضور ًاي بد ًل من أأن يكون اختيار ًا حر ًا".
 .22ومع أأن رد املكس يك أأكَّد أأن املبد أأ القانوين العام هو "ا ألس بق أأوىل اب ألحقية" ،يُعترب أأيض ًا أأن اس تثناء الاس تخدام
السابق ،عىل النحو املُحدَّد يف ترشيعات املكس يك ،يسعى اإىل "حامية املس تخدمني ذوي النية احلس نة حىت يكون ابإماكهنم
الاس مترار يف اس تخدام اخرتاعهم ،رمغ أأن طرف ًا أخر مل يشارك يف ابتاكره قد حصل عىل براءة لالخرتاع املذكور ،وذكل من
وُش
أأجل حتقيق الإنصاف بني مالكني لخرتاع واحد ،حىت اإن مل يكن قد حصل عىل براءة الاخرتاع سوى أأحدهام فقطِّ ُ .
أأيض ًا أأن هذا الاس تثناء يسعى اإىل حامية املس تخدم حسن النيةُ" ،شيطة أأن يكون هذا املس تخدم قد استرمر موارد
اقتصادية أأو مادية أأو فكرية من أأجل اس تخدام الاخرتاع" .و أأكدت أأيض ًا ردود اإندونيس يا وقطر و أأوغندا عىل أأن
الاس تثناءات ذات الصةل هتدف اإىل توفري امحلاية للمس تخدمني السابقني ذوي النية احلس نة.
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 .21و أأوحضت بعض ادلول ا ألعضاء أأن هذا املبد أأ ينتج عن نظام أأس بقية الإيداع .فالياابن ،عىل سبيل املثال ،أأوحضت يف
ِّردها أأن َّه "اإذا ُطبِّق نظام أأس بقية الإيداع تطبيق ًا صارم ًا ،فلن يكون ابلرضورة من الإنصاف أأن يُمنَع ٌ
طرف كن يعمل
ابلخرتاع نفسه قبل أأن يُو ِّدع ٌ
طلب براءة من العمل ابلخرتاع نفسه املتعلق حبق الرباءة ،ل ليشء سوى أأن
طرف أخر َ
الطرف ا ألول تأأخر قلي ًال يف اإيداع طلب .وذلكل ،حىت يف حاةل تطبيق هذه الس ياسة ،ل تزال توجد حاجة اإىل التوفيق بني
مصاحل ماكل الرباءة و أأي طرف يعمل ابلفعل ابلخرتاع املع ي قبل طلب الرباءة" .وكذكل جاء يف ِّرد سويرسا أأن "هذا
الاس تثناء هيدف اإىل احلد من الاثر املرتتبة عىل نظام أأس بقية الإيداع عن طريق حامية الاستامثرات اليت قام هبا الشخص
اذلي ابتكر اخرتاع ًا غري مشمول برباءة واحتفظ به رس ًا منذ اترخي يس بق اإيداع طرف أخر لطلب خبصوص الاخرتاع
وُش َ أأيض ًا عىل النحو التايل هدف الس ياسة العامة من منح اس تثناء الاس تخدام السابق يف مجهورية كوراي" :يف
نفسه"ِّ ُ .
نظام أأس بقية الإيداع ،اإذا كن صاحب اخرتاع حاصل عىل براءة حسن النية غري مسمو هل ابلعمل ابلخرتاع ،فاإن ذكل
بناء
ميكن أأن يُل ِّحق رضر ًا غري متوقع بصاحب الاخرتاع .وذلكل رحتوي نظام أأس بقية الإيداع عىل ترخيص غري اس تئثاري ً
بناء عىل الاس تخدام
عىل الاس تخدام السابق ملعاجلة أأي قصور يف الإجراءات الشلكية .ويُعترب الرتخيص غري الاس تئثاري ً
السابق ُم ِّ
حقق ًا ل إالنصاف بني صاحب احلق يف براءة ومس تخدم سابق .وعدم السام ملرافق الرشكة اخلاصة مبس تخدم سابق
من شأأنه أأن يكون أأيض ًا عيب ًا يف الاقتصاد الوط ي".
 .23و ُم ِّنح يف ابكس تان اس تثنا ُء الاس تخدام السابق من أأجل "تعزيز الإبداع ،والبحث ،والتمنية التكنولوجية" .وجاء
أأيض ًا يف ِّرد الاحتاد الرويس أأن "املعىن الالكس ييك لالس تخدام السابق هو حتفزي الإبداع املتوازي دلى ا ألشخاص اذلين
ُش أأن
مل يمتكنوا ،لسبب أأو لخر ،من احلصول عىل براءة لنتاجئ معلهم التق ي يف الوقت املناسب" .وإاضاف ًة اإىل ذكلِّ ُ ،
الهدف من اس تثناء الاس تخدام السابق يف الاحتاد الرويس هو حامية مصاحل ا ألطراف ا ألخرى اليت استرمرت ابلفعل ر أأس
مال يف الإنتاج.
 .24و ُأشري يف ردود دول أأعضاء أأخرى اإىل أأهداف الس ياسة العامة التالية" :لتقييد احلق الاس تئثاري للامكل يف منع
اس تخدام الاخرتاع" من ِّق َبل املس تخدم السابق1؛ و"لعدم منع املس تخدم السابق من الانتفاع ابإاجازه"2؛ و"لإاتحة اإماكنية
اس مترار طرف مل يكن يعمل بوجود براءة يف اس تغالل الاخرتاع املشمول ابلرباءة"3؛ و"لعدم ا إلرضار اب ألشخاص (اخملرتعني)
اذلين توصلوا اإىل الاخرتاع نفسه عىل النحو امل ُ َّ
وحض يف الرباءة من تلقاء أأنفسهم يف اترخي سابق"4؛ وملنح املس تخدم الرسي
5
السابق "حق مواصةل أأعامهل السابقة ،دون التأأثر مبنح الرباءة" ؛ و"للسام لشخص أخر أأع َّد بشلك مس تقل الاخرتاع نفسه
اةحممي مبوجب براءة وُشع يف اس تخدامه قبل اترخي الإيداع اخلاص ابلخرتاع املشمول ابلرباءة ،مبواصةل اس تخدامه ابلقدر
نفسه دون دفع اإاتوة".6
 .22و أأشارت رسي لناك يف ِّردها اإىل مقاصد تقدمي قانون امللكية الفكرية يف عام  ،1003وذكرت أأن هذه املقاصد يه
"الهنوض ابلإبداع الوط ي ،وجذب الاستامثر ،وتشجيع التجارة ،وحامية مصاحل املس هتلكني ،ودمج الاقتصاد الوط ي يف
البيئة الاقتصادية العاملية املبنية عىل املعرفة".

 1أأوكرانيا.
 2المنسا.
 3بولندا.
 4الربتغال.
 5هونغ كونغ (الصني).
 6مجهورية مودلوفا
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 .29وكن هدف س ياسة لتفيا من هذا الاس تثناء هو مواءمة قانون الرباءات الوط ي مع قوانني ادلول ا ألعضاء يف الاحتاد
ا ألورويب .وكذكل كن هدف الاس تثناء يف أألبانيا هو التقريب بني القانون الوط ي من انحية واتفاقية الرباءات ا ألوروبية
لعام  1000وتوجهيات الاحتاد ا ألورويب بشأأن الاخرتاعات من انحية أأخرى.

القانون الساري ونطاق الاس تثناء
 .22تسمح القوانني السارية يف  96دو ًةل عضو ًا لطرف أخر ابلس مترار يف اس تخدام اخرتاع حاصل عىل براءة اإذا كن هذا
الطرف قد اس تخدم الاخرتاع ألغراضه التجارية ُحبسن نية قبل اترخي الإيداع ( أأو اترخي ا ألولوية) أأو اإذا كن قد قام
ابس تعدادات فعاةل أأو جادة ذلكل الغرض.

طبيعة ادلفاع
 .22يكون ا ألثر القانوين للحامية مبوجب براءة اخرتاع يف معظم ادلول ا ألعضاء "حمدود ًا" ،ابلبدهية ،أأو يس تحيل اإنفاذ
براءة اخرتاع يف حاةل الاس تخدام السابق .فرتد مث ًال العبارات التالية يف ش َّىت القوانني السارية" :ليس لرباءة الاخرتاع أأي
تأأثري عىل ا ألشخاص" اذلين اس تخدموا الاخرتاع قبل اترخي الإيداع ( أأو اترخي ا ألولوية) 7أأو ل جيوز "اإنفاذها ضد" 8هؤلء
ا ألشخاص ،أأو "ل جيوز الاعرتاض علهيم" ،9أأو "ل يعترب انهتاكً حلق الرباءة" 10يف أأرايض تكل ادلوةل العضو.
 .26ويف بعض ادلول ا ألعضاء ا ألخرى ،يُصاغ اس تثناء الاس تخدام السابق عىل أأنه حق ،ف ُينص مث ًال عىل "احلق يف
مواصةل اس تخدام املوضوع بشلك مس تقل ،دون عائق ودون دفع أأي تعويض ملاكل الرباءة" ،11أأو "احلق يف مواصةل
الاس تخدام دون دفع تعويض" ،12أأو "احلق يف العمل ابلخرتاع ،بصفة خشصية ،رمغ وجود براءة الاخرتاع" ،13أأو احلق يف
مواصةل "اس تغالل" أأو "تصنيع" أأو "اس تخدام" و /أأو "بيع" الاخرتاع أأو "ا ألعامل السابقة" املتعلقة به .14وكذكل يرد يف
قانون الرباءات ا إلرسائييل أأ َّن املس تخدم السابق "رحق هل اس تغالل" الاخرتاع .15ولكن املس تخدم السابق ،يف الولايت
املتحدة ا ألمريكية" ،رحق هل التقدم بدفع ٍّ مبوجب القسم (121ب) فامي خيص موضوع ما [ ]...من شأأنه أأن ينهتك اخرتاع ًا
مطلوب حاميته لول ذكل".
تثناء من حقوق
 .10وعىل خالف الهنج املذكور أنف ًا ،ل يكون اس تخدام مس تخدم سابق لخرتاع حاصل عىل براءة اس ً
براءات الاخرتاع مبعناها الضيق ،وذكل يف الياابن ومجهورية كوراي .فتنص قوانيهنام عىل أأن هؤلء املس تخدمني السابقني
"يُرخَّص هلم حق الرباءة بشلك غري اس تئثاري" دون دفع أأي أأجر لصاحب الرباءة .16وإاضاف ًة اإىل ذكل ،قد يكون
 7انظر مث ًال املادة  43من القانون رمق  6642بتارخي  1002/2/2يف أألبانيا ،والقسم  13من قانون براءات الاخرتاع يف المنسا ،واملادة  24من قانون براءات
الاخرتاع يف البوس نة والهرسك ،واملادة  94من قانون براءات الاخرتاع يف كرواتيا ،والقسم  12من قانون براءات الاخرتاع يف امجلهورية التش يكية ،والقسم 21
من قانون براءات الاخرتاع يف أأملانيا ،واملادة  "3"11من قانون امللكية الصناعية يف املكس يك ،واملادة  212من قانون امللكية الفكرية لعام  1002يف فييت انم.
 8انظر مث ًال املادة  32من القانون رمق  00-10بشأأن امللكية الصناعية يف امجلهورية ادلومينيكية ،واملادة  22من القرار  429للجنة جامعة دول ا ألنديز.
 9املادة  204من قانون امللكية الصناعية يف الربتغال.
 10املادة  96من قانون براءات الاخرتاع يف الصني.
 11املادة  )2(29من قانون براءات الاخرتاع يف مجهورية أأذربيجان.
 12املادة  22من قانون الاخرتاعات ومناذج املنفعة والتصاممي الصناعية يف أأرمينيا.
 13املادة  L613-7من قانون امللكية الفكرية يف فرنسا.
 14انظر مث ًال املادة  24من املرسوم رمق  02-03املؤرخ  26يوليو  1003بشأأن براءات الاخرتاع يف اجلزائر؛ واملادة  42من القانون رمق  6.126املؤرخ  24مايو
 2669يف الربازيل؛ واملادة  29.3من قانون براءات الاخرتاع يف كوس تارياك؛ والقسم  4من قانون براءات الاخرتاع يف فنلندا؛ والقسم  23من مرسوم براءات
الاخرتاع يف هونغ كونغ (الصني)؛ واملادة  )1(229من قانون امللكية الفكرية يف السلفادور؛ والقسم  23من القانون امجلهوري رمق  2163يف الفلبني ،واملادة 32
من املرسوم رمق  026-26اذلي رحدد ترتيبات حامية امللكية الصناعية (بتارخي  32يوليو  )2626يف مدغشقر.
 15القسم  23من قانون الرباءات ا إلرسائييل .2692-2212
 16انظر املادة  26من القانون الياابين لرباءات الاخرتاع ،واملادة  203من قانون براءات الاخرتاع يف مجهورية كوراي.
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الاس تخدام الرسي لالخرتاع قبل منحه براءة ُم ِّربر ًا لإلغاء الرباءة يف نيوزيلندا ،مع أأن القانون الساري مل ينص عىل اس تثناء
الاس تخدام السابق .17أأي أأنه يف ذكل البدل ميكن للمس تخدم السابق أأن يقمي دعوى قضائية لإبطال براءة الاخرتاع ،مع أأن
الاس تخدام الرسي السابق ليس دفع ًا ضد التعدي.

ا ألنشطة املسمو هبا مبوجب الاس تثناء
 .12فامي يتعلق بنطاق ا ألنشطة اليت يشملها اس تثناء الاس تخدام السابق ،ميكن مالحظة ما ييل.
 .11ويكفي ،يف معظم ادلول ا ألعضاء ،أأ َّن الشخص "كن يس تخدم الاخرتاع" أأو "كن يقوم ابس تعدادات فعاةل وجادة
لهذا الاس تخدام" قبل اترخي الإيداع ( أأو اترخي ا ألولوية) .18وت ُِّقدم بعض القوانني السارية مزيد ًا من املعلومات عن نطاق
الاس تخدام ،فتذكر بوجه عام أأن ا ألنشطة التالية ل تُعترب ِّ
تعد ًاي عىل حقوق براءات الاخرتاع ،مثلُ" :شاء املوضوع اذلي
21
20
حدَّدته املطالبة أأو اإنشاءه أأو اكتسابه" ،19و"الاس تغالل التجاري" أأو "الاس تخدام التجاري" لالخرتاع  ،و"حيازة
الاخرتاع اذلي هو موضوع الرباءة" ،22و"ابتاكر حل مشابه واس تخدامه" ،23و"[جعل] اخرتاع ما مطابق ًا لالخرتاع املذكور
[ ،]...والعمل ابلخرتاع" ،24و"اس تغالل املنتج ،أأو ا ألسلوب أأو الطريقة يف جمال براءة الاخرتاع".26،25
 17القسم ()2(42ل) من قانون براءات الاخرتاع لعام  2623يف نيوزيلندا.
 18يف اململكة املتحدة ،حلَّلت حممكة الاس تئناف عبارة "الاس تعدادات الفعاةل واجلادة" ،الواردة يف القسم  94من قانون براءات الاخرتاع ،وذكل يف قضية
ُشكة لوبريزول ( )Lubrizol Corporationضد ُشكة اإسو للبرتول ( )Esso Petroleumاةحمدودة [ .RPC 727 ]2662وقيام املُدَّعى عليه يف اململكة
املتحدة بتجربتني لعينات صغرية مس توردة من الولايت املتحدة هبدف تصنيعها لحق ًا يف اململكة املتحدة ولكن دون اختاذ قرار بعدُ  ،اع ُت ِّرب أأنه اس تعدادات
غري "فعاةل" ،رمغ جديهتا ،للقيام بترصف ٍّ
متعد .و أأسهبت حممكة الاس تئناف قائ ًةل اإن ذكل ل "يكفي لإثبات أأن الاس تعدادات اجلادة ،اإذا ُّاختذت اإىل هنايهتا،
سوف يكون لها التأأثري الالزم".
 19القسم  29من قانون براءات الاخرتاع يف كندا.
 20القسم  4من قانون براءات الاخرتاع يف فنلندا.
 21القسم  123من الباب  32من قانون الولايت املتحدة يعطي للغري حق التقدم بدفع مبوجب القسم (121ب) فامي خيص اخرتاع حاصل عىل براءة يف حالت
مهنا اإذا )2('' :اس تخدم هذا الشخص ،اذلي يترصف ُحبسن ن َّية ،املوضو َع اس تخدام ًا جتار ًاي يف الولايت املتحدة ،اإما فامي يتعلق ابس تخدام جتاري داخيل أأو بيع
فعيل عىل أأساس جتاري حبت أأو غري ذكل من التحويل التجاري البحت لناجت هنايئ مفيد ذلكل الاس تخدام التجاري".
 22املادة  L613-7من قانون امللكية الفكرية يف فرنسا.
 23املادة  24من قانون براءات الاخرتاع يف مجهورية قريغزيس تان.
 24املادة  26من القانون الياابين لرباءات الاخرتاع .واملادة  )3(1من القانون الياابين لرباءات الاخرتاع ت ُِّعرف "العمل" ابلخرتاع عىل النحو التايل "2"" :اإذا كن
الاخرتاع عبارة عن منتج (مبا يف ذكل أأي برانمج حاسويب أأو ما اإىل ذكل ،ينطبق اليشء نفسه فامي ييل) :اإنتاجه ،أأو اس تخدامه ،أأو التنازل عنه ،أأو ما اإىل
ذكل (التنازل عنه وتأأجريه وما اإىل ذكل اإذا كن املنتج عبارة عن برانمج حاسويب أأو ما اإىل ذكل ،مبا يف ذكل تقدميه من خالل خط كهرابيئ لالتصالت السلكية
والالسلكية ،ينطبق اليشء نفسه فامي ييل) ،أأو تصديره أأو اس ترياده ،أأو عرضه للتنازل عنه أأو ما اإىل ذكل (مبا يف ذكل عرضه بغرض التنازل عنه أأو ما اإىل
ذكل ،ينطبق اليشء نفسه فامي ييل)؛ " "1وإاذا كن الاخرتاع عبارة عن طريقة تصنيع :اس تخدام هذه الطريقة؛ " "3وإاذا كن الاخرتاع عبارة عن طريقة لإنتاج
منتج ما :أأعامل اس تخدام املنتج الناجت عن هذه الطريقة أأو التنازل عنه أأو ما اإىل ذكل ،أأو تصديره أأو اس ترياده ،أأو عرضه للتنازل عنه أأو ما اإىل ذكل ،اإضاف ًة
اإىل العمل املنصوص عليه يف البند السابق".
 25القسم  226من قانون براءات الاخرتاع لعام  2660يف أأسرتاليا .يقدم هذا القسم مزيد ًا من التفاصيل بشأأن املقصود بـ "اس تغالل" منتج حاصل عىل براءة
فامي يتعلق ابس تثناء الاس تخدام السابق .ومن َّمث فاإنه ينص عىل أأن "الاس تغالل" يشمل ما ييل (" :أأ) ابلنس بة للمنتج "2" :اإعداد املنتج أأو تأأجريه أأو بيعه أأو
الترصف فيه خبالف ذكل؛ و" "1عرض القيام ابإعداد املنتج أأو تأأجريه أأو بيعه أأو الترصف فيه خبالف ذكل؛ و" "3اس تخدام املنتج أأو اس ترياده؛ و""4
الاحتفاظ ابملنتج لغرض القيام بفعل من ا ألفعال املُبي َّنة يف الفقرة الفرعية " "2أأو " "1أأو ""3؛ و(ب) ابلنس بة ل ألسلوب أأو الطريقة "2" :اس تخدام ا ألسلوب
أأو الطريقة؛ و" "1القيام بفعل من ا ألفعال املُبي َّنة يف الفقرة الفرعية ( أأ)" "2أأو " "1أأو " "3أأو " "4مع منتج انجت عن اس تخدام ا ألسلوب أأو الطريقة".
 26اإضاف ًة اإىل ذكل ،يف ادلول ا ألعضاء يف املنظمة ا ألوروبية الس يوية لرباءات الاخرتاع ،مت تعريف مصطلح "يس تخدم" يف "القوانني الوطنية لدلول املتعاقدة".
ففي أأوكرانيا مث ًال ،يُعترب ما ييل اس تخدام ًا لالخرتاع "2"" :تصنيع منتج ابس تخدام اخرتاع محمي برباءة (منوذج املنفعة) ،واس تخدام هذا املنتج ،وعرض املنتج يف
السوق ،مبا يف ذكل العرض عرب ش بكة الإنرتنت ،وبيعه ،واس ترياده (وارد) وإادخاهل خبالف ذكل يف ادلائرة التجارية اإضاف ًة اإىل ختزين املنتج ألغراض ُمحدَّدة؛
" "1واس تخدام طريقة محمية برباءة أأو عرض الطريقة لالس تخدام يف أأوكرانياُ ،شيط ًة أأن يكون الشخص اذلي يعرض الطريقة يعمل أأن اس تخدام الطريقة دون
احلصول عىل اإذن من ماكل الرباءة حمظور أأو يكون ذكل ،بعد اعتبار الظروف ،واحض ًا.
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 .13وتدخل ا ألعامل التحضريية لس تخدام الاخرتاع يف نطاق اس تثناء الاس تخدام السابق يف معظم ادلول ا ألعضاء،
ولكن ليس يف لكها .27وختتلف املصطلحات اليت تُس تخدَ م لوصف هذه ا ألعامل ،مما يع ي مضن ًا وجود اختالفات يف نطاق
الاس تثناء يف ش َّىت البدلان .فرتد مث ًال العبارات التالية يف قوانني وطنية متنوعة" :ا ألعامل التحضريية الالزمة"،28
و"الاس تعدادات الالزمة" ،29و"الاس تعدادات الفعاةل واجلادة" ،30و"الاس تعدادات الواقعية واجلادة" ،31و"الاس تعدادات
اجلديرة ابلعتبار واجلادة" ،32و"الاس تعدادات اجلوهرية" ،33و"الرتتيبات الالزمة" ،34و"الاس تعدادات الفعلية"،35
و"الاس تعداد للعمل ابلخرتاع" ،36و"الاس تعداد املطلوب" 37عىل النحو امل ُ َّعرف يف القوانني السارية .ويف هذا الصدد ،يف
أأسرتاليا ،مشل اس تثنا ُء الاس تخدام السابق أأيض ًا نشاط خشص "كن قد اختذ خطوات ُمحدَّدة (ابلتعاقد أأو خبالفه)"
لس تغالل املنتج أأو ا ألسلوب أأو الطريقة يف جمال براءة الاخرتاع .38ويف هولندا ،يشمل هذا الاس تثنا ُء أأي طرف يقوم
بأأمور من بيهنا "الرشوع يف تنفيذ عزمه عىل التصنيع أأو التطبيق يف مع ه التجاري أأو من أأج ه".39

الاس تخدام ُحبسن نيَّة
 .14اإضاف ًة اإىل ذكل ،تشرتط رصاح ًة القوا ُنني السارية يف كثري من ادلول ا ألعضاء أأن يكون نشاط املس تخدم السابق قد
ن ُِّفذ " ُحبسن ن َّية" ليك يدخل يف نطاق الاس تثناء .40و أأوحض ر ُّد اإس بانيا أأ َّن النية احلس نة جيب أأن تتوفر يف املس تخدم
السابق ،مبعىن أأن "املس تفيد من حق الاس تخدام السابق جيب أأن يكون طرف ًا أخر نفَّذ الاخرتاع نفسه قبل ماكل الرباءة
كام نفَّذه ماكل الرباءة ،دون وجود أأي صةل أأو اتصال مع ماكل الرباءة ،و أأبقى عىل الاخرتاع رس ًا .وتنتفي النية احلس نة يف
حاةل اختالس الاخرتاع أأو حصول اخملرتع عىل املعرفة [ ]...بشلك غري مرشوع ".وجاء يف ِّرد بولندا أأن "نية املس تخدم
احلس نة تأأيت اإما من اإعداده لالخرتاع نفسه مبعزلٍّ عن صاحب الرباءة ،أأو ابعتقاد املس تخدم أأن ابإماكنه اس تخدام حل تق ي
معني دون قيد" .و أأوحض الاحتاد الرويس يف ِّرده أأن " أأي اس تخدام جيب أأن يكون حبسن نية ،أأ ْي أأ َّن الشخص اذلي
 27انظر احلاش ية السفلية رمق .12
 28انظر مث ًال القسم  13من قانون براءات الاخرتاع يف المنسا ،واملادة  )2(29من قانون براءات الاخرتاع يف مجهورية أأذربيجان ،واملادة  96من قانون براءات
الاخرتاع يف الصني.
 29انظر مث ًال املادة  "3"11من قانون امللكية الصناعية يف املكس يك ،والقسم  11من قانون براءات الاخرتاع يف لتفيا.
 30انظر مث ًال :املادة  )4(23من قانون امللكية الصناعية يف مملكة بواتن ،واملادة  32من القانون رمق  00-10بشأأن امللكية الصناعية يف امجلهورية ادلومينيكية،
والقسم  23من مرسوم براءات الاخرتاع يف هونغ كونغ (الصني) ،واملادة  16من قانون براءات الاخرتاع يف ليتوانيا؛ والقسم ()4(12ه) من قانون براءات
الاخرتاع والرسوم والامنذج الصناعية والعالمات التجارية يف موريش يوس ،واملادة  22من القانون رمق  62-22املتعلق حبامية امللكية الصناعية يف املغرب ،واملادة
 ()4(22أأ)" "4من قانون امللكية الصناعية رمق  1002/92يف عامن ،والقسم ()2(30د) من مرسوم براءات الاخرتاع يف ابكس تان.
 31املادة  24من قانون براءات الاخرتاع يف البوس نة والهرسك ،واملادة  94من قانون براءات الاخرتاع يف كرواتيا.
 32املادة  32من قانون براءات الاخرتاع يف أأوكرانيا.
 33القسم  )2(4من قانون الرباءات املُو َّحد (القانون رمق  62املؤرخ  12يناير  )1006يف ادلامنرك ،والقسم  4من قانون براءات الاخرتاع يف فنلندا ،واملادة 22
من قانون امللكية الصناعية يف بولندا.
 34القسم  21من قانون براءات الاخرتاع يف أأملانيا.
 35القسم  23من قانون الرباءات ا إلرسائييل .2692-2212
 36املادة  26من القانون الياابين لرباءات الاخرتاع.
 37املادة  24من قانون براءات الاخرتاع يف مجهورية قريغزيس تان.
 38لكن يُ ِّ
وحض القسم  226من قانون براءات الاخرتاع لعام  2660يف أأسرتاليا أأ َّن الاس تثناء لن ينطبق اإذا كن الشخص قد قام مبا ييل قبل اترخي ا ألولوية ( :أأ)
توقف (اإل لفرتة مؤقتة) عن اس تغالل املنتج أأو ا ألسلوب أأو الطريقة يف جمال الرباءة ،أأو (ب) أأقلع (اإل لفرتة مؤقتة) عن خطوات اس تغالل املنتج أأو ا ألسلوب
أأو الطريقة يف جمال الرباءة.
 39املادة  )2(22من قانون الرباءات الهولندي لعام .2662
 40انظر مث ًال :القسم  13من قانون براءات الاخرتاع يف المنسا ،والقسم  )4(23من قانون امللكية الصناعية يف مملكة بواتن ،واملادة  )2(29من قانون براءات
الاخرتاع يف مجهورية أأذربيجان ،واملادة  24من قانون براءات الاخرتاع يف البوس نة والهرسك ،واملادة  42من القانون رمق  6.126يف الربازيل ،واملادة  20من
املرسوم بقانون رمق  30لس نة  1009يف قطر ،واملادة (2.4د) و 2.2من القانون رمق  1002/4يف سان تويم وبرينسييب ،واملادة  13من قانون براءات الاخرتاع
يف رصبيا ،واملادة  )2(22من قانون براءات الاخرتاع يف سلوفاكيا.
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اس تخدم احل َّل التق ي مل يكن عىل عمل ،ول كن ينبغي هل يكون عىل عمل ،ابلسامت ا ألساس ية للحل املطلوب حاميته" .وينص
أأيض ًا قانون الرباءات الياابين عىل أأن املس تخدم السابق ينبغي أأن يكون خشص ًا "ل يعمل حمتوى اخرتاع مطالب به يف
طلب براءة".
 .12وإاضاف ًة اإىل ذكل ،تشرتط القوانني السارية يف بعض ادلول ا ألعضاء توفُّر الطبيعة املس تقةل لإبداع املس تخدم السابق،
فتنص تكل القوانني رصاح ًة عىل أأن الاس تثناء لن ينطبق يف حاةل اكتساب املعرفة اخلاصة ابلخرتاع احلاصل عىل براءة من
ُمو ِّدع الطلب أأو من صاحب الرباءة .فاملس تخدم السابق يف هولندا ً
مثال "يظل ممتتع ًا حبق أأداء ا ألفعال املُشار اإلهيا يف
املادة  )2(23من قانون الرباءات الهولندي لعام  ،2662ويستند هذا احلق اإىل الاس تخدام السابق ،اإل اإذا كن املس تخدم
السابق قد اكتسب معرفته من مسأأةل س بق أأن طرهحا أأو ط َّبقها ُمو ِّدع الطلب أأو من أأوصاف ُمو ِّدع الطلب أأو رسوماته
أأو مناذجه" .ويف الولايت املتحدة ا ألمريكية" ،ل جيوز ألي خشص أأن يتقدم بدفع مبقتىض هذا القسم اإذا كن املوضوع اذلي
يستند اإليه ادلفع ُمس متد ًا من ماكل الرباءة أأو أأشخاص تربطهم مباكل الرباءة عالقة قانونية".
 .19ويف السويد أأيض ًا ،يوجد اس تثناء الاس تخدام السابق برشط " أأل يكون الاس تغال ُل مبثابة اإساءة اس تعامل واحضة
ابلنس بة ملُو ِّدع الطلب أأو سلفه يف امللكية" .ويف الربتغالُ ،ذ ِّكر أأن الاس تثناء ل ينطبق "اإذا كنت املعرفة انجتة عن أأفعال
غري مرشوعة أأو غري أأخالقية ضد صاحب الرباءة".

اس تثناء الاس تخدام السابق وفرتة السام
تنص بعض القوانني الوطنية رصاح ًة عىل تفاصيل بشأأن العالقة بني ُحمكي اس تثناء الاس تخدام
 .12يف س ياق ما س بقُّ ،
السابق وفرتة السام  ،41حيامث ُوجِّ دا .فعىل سبيل املثال ،ينص القسم الفرعي  )3(226من قانون براءات الاخرتاع يف
الشخص من صاحب
أأسرتاليا عىل أأن اس تثناء الاس تخدام السابق "ل ينطبق عىل منتج أأو أأسلوب أأو طريقة اس متدها
ُ
الرباءة أأو سلفه يف ملكية الاخرتاع احلاصل عىل براءة" ،ومع ذكل ينص احلمك أأيض ًا عىل أأن ما ورد أنف ًا ل ينطبق يف احلالت
املنتج أأو ا ألسلوب أأو الطريقة من املعلومات اليت ُأتيحت عالني ًة ( :أأ) من ِّق َبل صاحب
اليت يكون الشخص فهيا قد "اس متد َ
الرباءة أأو سلفه يف امللكية أأو مبوافقة أأي مهنام( ،ب) من خالل أأي منشور أأو اس تخدام الاخرتاع يف الظروف املُحدَّدة
املذكورة يف الفقرة  ()2(14أأ)" .أأ ْي أأن اس تثنا ُء الاس تخدام السابق ،يف أأسرتاليا ،يُط َّبق مبقتىض القسم الفرعي  )3(226عىل
ما يقوم به صاحب الرباءة أأو سلفه يف امللكية من كشف عام يكون مشمو ًل بأأحاكم فرتة السام ".
 .12وعىل عكس هذا الهنج ،تنص املادة  )1(42من القانون الربازييل رمق  6.126عىل أأ َّن اس تثناء الاس تخدام السابق
"ل يُمنَح لشخص عَ ِّ َمل مبوضوع الرباءة من خالل الكشف ،وفق ًا للامدة  ،21ما دام الطلب قد مت اإيداعه يف غضون س نة
واحدة من الكشف" .وكذكل ينص القسم  21من القانون ا ألملاين لرباءات الاخرتاع عىل أأنه "[ ]...اإذا كن ُمو ِّدع الطلب
أأو سلفه يف امللكية قد كشف عن الاخرتاع ألشخاص أخرين ،قبل أأن يتقدم بطلب للحصول عىل براءة ،واحتفظ حبقوقه يف
حاةل حصوهل عىل براءة ،فاإنه ل جيوز ،مبقتىض أأحاكم امجلةل ا ألوىل ،42ألي خشص يصبح عىل عمل ابلخرتاع نتيج ًة لهذا
الكشف أأن رحتج بتدابري ُّاختذت يف غضون س تة أأشهر بعد الكشف .أأل أأن َّه يف الولايت املتحدة ا ألمريكية ،حيث ُجتزي

 41رمغ أأن نطاق أأحاكم فرتة السام قد خيتلف يف القوانني الوطنية أأو ا إلقلميية ،يسمح هذا احلمك ،بوجه عام ،عند البت يف اجلدَّ ة ،بعدم مراعاة الكشف اذلي
قام به ،من بني أأمور أأخرىُ ،مو ِّد ُع الطلب أأو سلفه يف امللكية ،يف حاةل حدوثه يف غضون فرتة زمنية معينة قبل اترخي الايداع أأو اترخي ا ألولوية (غالب ًا ما تكون
س تة أأشهر أأو س نة واحدة).
 42فامي ييل نص امجلةل ا ألوىل يف القسم  21من القانون ا ألملاين لرباءات الاخرتاع )2(" :ل يكون للرباءة أأي تأأثري قانوين ضد أأي خشص كن قد ُشع ابلفعل ،يف
وقت اإيداع الطلب ،يف اس تخدام الاخرتاع يف أأملانيا ،أأو اختذ الرتتيبات الالزمة للقيام بذكل".
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القوانني فرتة السام  ،ميكن التقدم بدفع ٍّ يستند اإىل اس تخدام جتاري سابق ،اإذا كن هذا الاس تخدام حدث قبل الكشف
العام بس نة واحدة عىل ا ألقل مبقتىض حمك فرتة السام .43

عبء ا إلثبات
 .16قدَّمت بعض القوانني السارية توضيح ًا بشأأن الطرف اذلي يقع عىل عاتقه عبء الإثبات .ففي الولايت املتحدة
ا ألمريكية" ،يتحمل أأي خشص يتقدم بدفع ٍّ مبوجب هذا القسم عبء اإقامة احلُ َّجة بأأدةل واحضة ومقنعة" .وكذكل يف الربتغال،
"يقع عبء الإثبات عىل عاتق الشخص اذلي رحتج" ابس تخدام مس بق .ولكن ُخيفَّف عبء الإثبات يف سلوفاكيا ،حيث إان َّه
فرتض حسن النية يف الفعل اذلي قام به مس تخدم سابق ما مل يُثبَت خالف ذكل" .ويف هنغاراي ،يُعترب
"يف حاةل الشك ،يُ َ
املس تخدم السابق حسن النية حىت يُثبَت أأن الاس تخدام السابق يستند اإىل النشاط الابتاكري اذلي أأدى اإىل املُن َتج
احلاصل عىل الرباءة.

ا ألشخاص الخرين اذلين رحق هلم الاحتجاج ابلس تثناء
 .30قدَّم قانوان الياابن ومجهورية كوراي الساراين مزيد ًا من التفاصيل بشأأن َم ْن ميكن أأن يشملهم اس تثناء الاس تخدام
السابق من أأشخاص أأو كياانت قانونية أأو لكهيام .و َّنص هذان القانوانن عىل أأ َّن نطاق اس تثناء الاس تخدام السابق ل يشمل
حفسب أأنشطة ا ألشخاص اذلين توصلوا ،دون معرفة مضمون اخرتاع ُمطالَب به يف طلب براءة ،اإىل اخرتاع مطابق
لالخرتاع املذكور ،بل يشمل أأيض ًا أأنشطة أأي خشص عَ ِّ َمل ابلخرتاع من هذا الشخص وكن يعمل ابلخرتاع أأو ُرح ِّرض للعمل
به يف تكل البدلان يف وقت اإيداع طلب الرباءة .ويف هذا الصدد ،ينص قانون الولايت املتحدة ا ألمريكية الساري عىل
ما ييل" :ل جيوز تقدمي دفع ٍّ مبوجب هذا القسم اإل من ِّق َبل الشخص اذلي قام ابلس تخدام التجاري امل ُ َّبني يف الفقرة
الفرعية ( أأ) أأو أأُشف عىل القيام هبذا الاس تخدام ،أأو من ِّق َبل كيان يُ ِّ
وجه هذا الشخص أأو يُ ِّوهجه هذا الشخص أأو خيضع
لتوجيه مشرتك مع هذا الشخص".

توس يع نطاق ا ألعامل التجارية
 .32تنص القوانني السارية يف كثري من ادلول ا ألعضاء عىل أأ َّن نطاق اس تثناء الاس تخدام السابق ل يسمح بتوسع ا ألعامل
التجارية خارج نطاقه يف التارخي املناسب .ففي الصني مث ًال ،يسمح اس تثنا ُء الاس تخدام السابق ابس مترار تصنيع املنتجات
أأو اس تخدام ا ألساليب "داخل النطاق ا ألصيل" .ويف فنلندا ،ميكن للمس تخدم السابق أأن يواصل اس تغالل الاخرتاع جتار ًاي
"برشط احلفاظ عىل الطبيعة العامة لهذا الاس تغالل السابق [ ."]...ويف مجهورية قريغزيس تان ،رحق للمس تخدم السابق أأن
يس تخدم الاخرتاع احلاصل عىل براءة جما ًان "دون توس يع نطاق هذا الاس تخدام" .ويف الاحتاد الرويس ،رحق للمس تخدم
السابق مواصةل أأنشطته "برشط عدم توس يع نطاق تكل ا ألنشطة" .ويف فيتنام ،جيوز للمس تخدم السابق أأن يس متر يف
اس تخدام الاخرتاع احلاصل عىل براءة "يف حدود نطاق وجحم الاس تخدام" .ويف السويد ،جيوز للمس تخدم السابق أأن
يس متر يف الاس تغالل "ما دام رحافظ عىل طابعه العام".
 .31ويف هذا الصدد ،رحق ،يف الربازيل ،للمس تخدمني السابقني الاس مترار يف الاس تغالل" ،ابلشلك السابق وا ألوضاع
السابقة ،جما ًان" .واملس تخدم السابق يف السلفادور كذكل "رحق هل الاس مترار يف تصنيع املنتج أأو اس تخدام طريقة التصنيع كام
كن من قبل" .ويف اإس بانيا ،ي ُس َمح للمس تخدم السابق أأن يس متر يف العمل ابلخرتاع "ابلكيفية نفسها أأو وفق ًا لالس تعدادات
اليت ُأجريت حىت ذكل احلني أأو ابلشلك اذلي ن ُِّفذت به الاس تعدادات .ولكن يقترص هذا ،يف لكتا احلالتني ،عىل العمل
اذلي ن ُِّفذ عىل النحو الاكيف لتلبية الاحتياجات املعقوةل للمؤسسة" .أأما يف ساو تويم وبرينسييب ،فاإن أأفعال املس تخدم
 43انظر الفقرة  32يف هذه الوثيقة.
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السابق "ينبغي أأل ختتلف ،يف طبيعهتا أأو هدفها ،عن الاس تخدام السابق الف َّعال أأو الاس تخدام السابق امل ُ َّ
خطط هل".
وكذكل يف املغرب ،ل تشمل احلقوق املمنوحة مبوجب براءة اخرتاع ا ألفعال اليت يقوم هبا املس تخدم السابق" ،برشط
أأل ختتلف هذه ا ألفعال ،يف طبيعهتا أأو الغرض مهنا ،عن الاس تخدام السابق الفعال أأو املتوقع".
 .33اإل أأنه من امل ُ َّقرر يف الولايت املتحدة ا ألمريكية أأ َّن "ادلفع املُقدَّم من خشص مبقتىض هذا القسم ليس ترخيص ًا عام ًا يف
مجيع مطالبات الرباءة حمل النظر ،بل ل يشمل سوى املوضوع املعني اذلي ثبت بشأأنه اس تخدام جتاري ينطبق عليه ُشوط
هذا القسم ،غري أأن ادلفع يشمل أأيض ًا التنوعات يف مكية أأو جحم اس تخدام املوضوع املُطالَب به والتحسينات املدخةل عىل
املوضوع املُطالَب به اليت ل تتعدى عىل موضوع اإضايف ُمطالب به حتديد ًا يف الرباءة" .ويف اململكة املتحدة ،أأصدرت حممكة
الاس تئناف حكامً بشأأن نطاق اس تثناء الاس تخدام السابق يف ذكل البدل 44و أأكدت أأن امحلاية املمنوحة للمس تخدم السابق
مبقتىض القسم  94من قانون براءات الاخرتاع ل تقترص اقتصار ًا اتم ًا عىل ا ألفعال املطابقة لتكل ا ألفعال اليت ن ُِّفذت قبل اترخي
ا ألولوية ،ولكن "ل ميكن أأن تكون حق ًا يف تصنيع أأي منتج ،أأو حق ًا يف التوسع يف منتجات أأخرى" .و أأيَّدت حممكة
الاس تئناف ر أأي حممكة براءات الاخرتاع يف أأنه "اإذا كن الفعل اةحممي جيب أأن يكون مطابق ًا متام ًا (همام يكن يع ي ذكل
القول) للتقنية الصناعية السابقة ،فاإن امحلاية املمنوحة مبقتىض القسم س تكون ومهية .فالقسم هيدف اإىل توفري حامية معلية
لمتكني الشخص من أأن يواصل ،فع ًال ،ما كن يقوم به من قبل".

الإقالع عن الاس تخدام السابق
 .34اإضاف ًة اإىل ذكل ،ت َُفرض بعض التقييدات ا ألخرى عىل نطاق الاس تثناء مبوجب بعض القوانني .ففي الولايت املتحدة
ا ألمريكية مث ًال ،يُ َّبني عىل وجه التحديد أأن أأي دفع ابلتعدي يستند اإىل اس تخدام جتاري سابق يبطل مبجرد التوقف عن
الاس تخدام ،حيث يُنص عىل أأنه "ل جيوز ألي خشص توقَّف عن اس تخدام جتاري (ينطبق عليه ُشوط هذا القسم)
للموضوع أأن يستند اإىل أأنشطة ن ُِّفذت قبل اترخي ذكل التوقف يف اإقامة دفع مبقتىض هذا القسم فامي خيص الإجراءات املتخذة
يف اترخي ذكل التوقف أأو بعده" .وكذكل يف أأسرتاليا ،ل ينطبق اس تثناء الاس تخدام السابق اإذا كن "الشخص قد قام
مبا ييل قبل اترخي ا ألولوية ( :أأ) توقف (اإل لفرتة مؤقتة) عن اس تغالل املنتج أأو ا ألسلوب أأو الطريقة يف جمال الرباءة ،أأو (ب)
أأقلع (اإل لفرتة مؤقتة) عن خطوات اس تغالل املنتج أأو ا ألسلوب أأو الطريقة يف جمال الرباءة".

اترخي اإثبات اس تثناء الاس تخدام السابق
 .32فامي يتعلق بتارخي اإثبات اس تثناء الاس تخدام السابق ،تشري بعض ادلول ا ألعضاء اإىل اترخي الإيداع ،وتشري بعض
ادلول ا ألعضاء اإىل اترخي ا ألولوية ،وتشري بعض ادلول ا ألعضاء اإىل لكهيام .ويف الولايت املتحدة ا ألمريكية ،رحق للشخص أأن
يتقدم بدفع استناد ًا اإىل اس تخدام جتاري سابق يف حاةل توفر أأمور مهنا أأن "يكون ذكل الاس تخدام التجاري قد تقدم بعام
واحد عىل ا ألقل عىل أأي من التارخيني التاليني ،أأهيام أأس بق ( :أأ) اترخي الإيداع الفعيل لالخرتاع املطالب به ،أأو (ب) اترخي
الكشف عن الاخرتاع املطالب به لعامة الناس عىل حن ٍّو يصلح ألن ي ُس تثىن من حاةل التقنية الصناعية السابقة مبوجب
القسم (201ب)" .45وينص القانون ا ألسرتايل لرباءات الاخرتاع عىل أأن أأنشطة الاس تخدام السابق ،عىل النحو املُحدَّد يف
ذكل القانون ،ينبغي أأن حتدث "قبل اترخي أأولوية املطالبة ذات الصةل مباُشةً".46

 44قضية ُشكة لوبريزول ( )Lubrizol Corporationضد ُشكة اإسو للبرتول ( )Esso Petroleumاةحمدودة [RPC 727 ]2662
 45القسم  123من الباب  32من قانون الولايت املتحدة.
 46القسم  226من قانون براءات الاخرتاع يف أأسرتاليا.
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التنازل أأو الرتخيص أأو الكهام
 .39فامي يتعلق ابلتنازل عن حقوق املس تخدم السابق أأو ترخيصها ،تسمح معظم ادلول ا ألعضاء واملكتب ا ألورويب
الس يوي للرباءات بأأن يتنازل املس تخدم السابق عن حقه لطرف أخر أأو بأأن ينقل ذكل احلق اإىل طرف أخر أأو اب ألمرين
مع ًا .وذكرت بعض تكل ادلول ا ألعضاء رصاح ًة أأنه ميكن فقط التنازل عن احلق ،ولكن ل ميكن ترخيصه .ولكن ميكن يف
ابكس تان ترخيص حقوق املس تخدم السابق أأو التنازل عهنا أأو ا ألمرين مع ًا .47ويف بقية ادلول ا ألعضاء ،ل ميكن التنازل عن
احلق ول ترخيصه.48
 .32ويف الغالبية العظمى من تكل ادلول ا ألعضاء اليت تسمح ابلتنازل عن حق املس تخدم السابق و /أأو ترخيص هذا
ُشرتط أأن تُنقَل ملكية احلق مع الرشكة اليت حدث فهيا هذا الاس تخدام .49ويف هذا الصدد ،ينص
احلق و /أأو نق ه ،ي َ
القسم  123من قانون الولايت املتحدة عىل ما ييل" :ابس تثناء أأي نقل اإىل ماكل الرباءة ،ل جيوز ترخيص حق التقدم بدفع
مبوجب هذا القسم أأو التنازل عن هذا احلق أأو نق ه اإىل خشص أخر اإل بوصفه جزء ًا اتبع ًا أأو فرعي ًا من تنازلٍّ أأو نقل حبسن
نية ألس باب أأخرى دلى كمل املؤسسة أأو الفرع الذلين يتعلق ادلفع هبام" .أأما يف الربازيل ،فاإن حقوق املس تخدم السابق
"ل جيوز التنازل عهنا اإل ابلتحويل أأو التأأجري ،اإىل جانب الرشكة امل ُ ِّنفذة اليت لها عالقة مباُشة ابس تغالل موضوع الرباءة
أأو جزء من هذه الرشكة" .ويف رومانيا ،يسمح القانون بنقل حقوق املس تخدم السابق ،اإل أأ َّن هذا النقل يقترص عىل التنازل
واملرياث .ويف مجهورية كوراي ،اليت يُرخَّص فهيا حق الرباءة بشلك غري اس تئثاري للمس تخدم السابق ،ل جيوز نقل هذا
الرتخيص "دون موافقة صاحب الرباءة" ،ما مل يمت النقل جنب ًا اإىل جنب مع الرشكة اليت يقوم علهيا أأو من خالل الإرث
أأو خالف ذكل من س بل اخلالفة العامة .وكذكل ل جيوز يف الياابن نقل ترخيص غري اس تئثاري اإل يف احلالت التالية"2" :
عندما تُنقَل أأيض ًا الرشكة اليت تضطلع ابلعمل ابلخرتاع ذي الصةل؛ أأو " "1عند احلصول عىل موافقة صاحب الرباءة ( أأو
صاحب الرباءة وحامل الرتخيص الاس تئثاري ،يف حاةل وجود ترخيص غري اس تئثاري للرتخيص الاس تئثاري)؛ أأو ""3
عندما رحدث النقل نتيجة للخالفة العامة ،مبا يف ذكل الإرث .وإاضاف ًة اإىل ذكل ،يقترص النقل يف بعض البدلان عىل ما رحدث
من نقل "خالل حياة املس تخدم" ،أأو "بني ا ألحياء" ،أأو عن طريق "الوراثة أأو الوصية" اإىل جانب املؤسسة أأو الرشكة.50
 .32وإاضاف ًة اإىل ذكل ،يُ َّفرق يف اململكة املتحدة بني حق الاس تخدام السابق لفرد ،واذلي ميكن التنازل عنه أأو حتوي ه
عند موته ،وحق الاس تخدام السابق لكيان اعتباري ،واذلي ل جيوز نق ه اإل حبل ذكل الكيان .ويف بلغاراي ،جيوز نقل حق
املس تخدم السابق مقرو ًان ابملؤسسة اليت نشأأت فهيا هذه احلقوق وجيوز ممارس هتا فهيا" ،برشط عدم حدوث أأي زايدة يف جحم
هذا الاس تخدام خارج املؤسسة".

الإقلمي اذلي ينبغي أأن رحدث فيه الاس تخدام السابق
 .36تنص القوانني السارية يف كثري من ادلول ا ألعضاء نص ًا رصرح ًا عىل أأن أأنشطة الاس تخدام السابق جيب أأن تكون قد
جرت يف الإقلمي التابع للك بدل من تكل البدلان حىت يشملها الاس تثناء .51ولكن بعض قوانني ادلول ا ألعضاء ا ألخرى ل تذكر
 47أأوحضت ابكس تان يف ردها عىل الاس تبيان أأن مرسوم براءات الاخرتاع لعام ( 1000املعدل يف  )1001ل ُرح ِّدد رصاح ًة ُشوط ترخيص املس تخدم السابق
حلقوقه أأو تنازهل عهنا ،ومع ذكل ميكن للمس تخدم السابق أأن يُطبق الرشوط العامة للتنازل عن حقوق الرباءات وترخيصها ،الواردة يف القسم  )4(22من مرسوم
براءات الاخرتاع.
 48هذه ادلول ا ألعضاء يه :أألبانيا ،واجلزائر ،وكندا ،وامجلهورية التش يكية ،ومجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية ،ومدغشقر ،واملكس يك ،و أأوغندا.
 49عىل سبيل املثال ،تنص بعض تكل القوانني عىل أأنه ل ي ُس َمح ابلتنازل أأو النقل أأو لكهيام اإل اإىل جانب "ذكل اجلزء من الرشكة" ،أأو "كمل املؤسسة أأو
الرشكة اليت يتعلق ادلفع هبا" ،أأو "وحدة الإنتاج" ،أأو "املؤسسة أأو املامرسة التجارية" ،أأو "الرشكة اليت نشأأ فهيا أأو اليت انعقد العزم عىل حدوثه فهيا" ،أأو
"التنازل عن أأو نقل ملكية ُشكة أأو جزء مهنا" ،أأو "املنشأأة التجارية اليت جرى الاس تخدام فهيا" ،أأو "املؤسسة أأو أأنشطهتا أأو مع ذكل اجلزء من املؤسسة أأو
أأنشطهتا" ،أأو "معلية التشغيل ومصنع الإنتاج" ،أأو "الرشكة أأو املؤسسة اليت كن جيري فهيا ذكل الإنتاج أأو الاس تخدام أأو كن خمطط ًا هل فهيا".
 50يف مجهورية مودلوفا وسويرسا عىل سبيل املثال.

SCP/20/6
12

ذكل اإل مضن ًا ،ول تشري اإىل أأي بدل .52ففي الفلبني ،رحق للمس تخدم السابق أأن يس متر يف اس تخدامه "داخل الإقلمي اذلي
تكون فهيا الرباء ُة انفذةً".

ا ألجر
 .40ل تشرتط الغالبية العظمى من ادلول ا ألعضاء أأي أأجر ،فتنص مث ًال عىل أأن املس تخدم "رحتفظ ابحلق يف مواصةل
الاس تخدام غري املقابَل بأأجر" أأو أأن "الاس تثناء من التعدي مطلقٌ ول يعمتد عىل دفع أأجر معقول" ،أأو "جما ًان" .53ولكن
أأوحضت بعض ادلول ا ألعضاء أأن مبد أأ انعدام املقابل ل ينطبق اإل "داخل النطاق القامئ" أأو دون "توس يع نطاق
"الاس تخدام السابق.55،54

الاس تخدام السابق بعد اإبطال الرباءة أأو رفضها ،ولكن قبل اس تعادة الرباءة أأو منحها
 .42اإضاف ًة اإىل ذكل ،يُط َّبق يف بعض ادلول ا ألعضاء اس تثنا ُء الاس تخدام السابق يف احلالت اليت كن فهيا ٌ
طرف أخر
يس تخدم الاخرتاع احلاصل عىل براءة أأو قام ابس تعدادات جادة من أأجل هذا الاس تخدام بعد اإبطال الرباءة أأو رفضها،
ولكن قبل اس تعادة الرباءة أأو منحها .56وقد ُأطلقت أأسامء خمتلفة يف ش َّىت الولايت القضائية عىل هذا الاس تثناء ،مثل :احلق
يف "الاس تخدام الالحق" أأو "الاس تخدام الجل" أأو "الاس تخدام الإضايف" أأو "املس تخدم املؤقت" .وتشرتط القوا ُنني
57
السارية يف كثري من ادلول ا ألعضاء أأن يكون نشاط هذا املس تخدم قد ن ُِّفذ " ُحبسن ن َّية" ليك يدخل يف نطاق الاس تثناء .
وعالوة عىل ذكل ،اختلفت قوانني ادلول ا ألعضاء يف تفاصيل احلالت اليت س ُيط َّبق فهيا هذا الاس تثناء والإطار الزم ي
فنصت مث ًال عىل أأنه "بعد انقضاء املهةل املُحدَّدة لإعادة طلب ُمستب َعد أأو بعد أأن أأصبح الرفض هنائي ًا أأو بعد انهتاء
لتطبيقهَّ ،
58
رساين الرباءة ولكن قبل اإعالن ذكل" أأو "اإذا ُرِّفض حق حامية أأو سقط أأو انهتت صالحيته أأو أأصبح غري فعال خبالف
ذكل ،مث ُأعيد اإىل وضعه السابق [ ]...بعد سقوط حق امحلاية وقبل يوم الإعالن الرمسي عن اإعادته اإىل وضعه السابق أأو يف
موعد ل يتجاوز يوم دخول الطلب يف السجل ،ويف موعد ل يتجاوز يوم اس تالم الطلب يف السلطة اخملتصة [ ]...يف مجيع
احلالت ا ألخرى" 59أأو "من اترخي اإبطال الرباءة [ ]...حىت اإعادهتا" 60أأو "الفرتة بني اإعالن انقضاء امحلاية مبوجب براءة
واس تعادهتا" ،61أأو "الفرتة ما بني فقدان احلقوق أأو وسائل الإنصاف والإعادة اإىل الوضع السابق" ،62أأو "بني هناية فرتة الس تة
أأشهر اليت تبد أأ من اترخي توقف رساين الرباءة املعنية واترخي تقدمي طلب" الاس تعادة.63
 51مثل :أألبانيا ،و أأرمينيا ،و أأسرتاليا ،و أأذربيجان ،وبواتن ،وكرواتيا ،وفرنسا ،و أأملانيا ،وهونغ كونغ (الصني) ،والياابن ،ومجهورية قريغزيس تان ،وهولندا ،وإاس بانيا.
 52مثل القوانني السارية يف كندا ،والصني ،وامجلهورية ادلومينيكية ،وإايطاليا.
 53انظر مث ًال :أأرمينيا ،و أأسرتاليا ،والاحتاد الرويس.
 54انظر مث ًال :الصني ،ومجهورية قريغزيس تان.
 55أأوحضت هولندا يف ِّردها أأنه وفق ًا للامدة  )9(23من قانون براءات الاخرتاع "جيوز لصاحب الرباءة أأن يطلب تعويض ًا معقولً" عندما يس تخدم ٌ
طرف أخر
اخرتاع ًا مطلوب حاميته "بعد اترخي الايداع أأو اترخي ا ألولوية ،ولكن قبل منح الرباءة".
ل
 56ادلول ا ألعضاء اليت َّنصت رصاح ًة عىل هذا النوع من الاس تثناء أأو التقييد أأو لكهيام يه :أأرمينيا ،و أأسرتاليا ،وا منسا ،وبلغاراي ،وفنلندا ،وجورجيا ،وهنغاراي،
وإارسائيل ،والياابن ،ولتفيا ،وهولندا ،والرنوجي ،وابكس تان ،والربتغال ،ومجهورية مودلوفا ،ورومانيا ،والاحتاد الرويس ،ورصبيا ،وسلوفاكيا ،وجنوب أأفريقيا،
وإاس بانيا ،ورسي لناك ،واململكة املتحدة ،وفييت انم ،وطاجيكس تان.
 57انظر مث ًال :أأرمينيا ،وفنلندا ،وجورجيا ،ولتفيا ،ورومانيا ،ومجهورية سلوفاكيا ،وإاس بانيا ،والسويد.
 58القسم 22ج من قانون براءات الاخرتاع يف فنلندا.
 59القسم  239من قانون براءات الاخرتاع يف المنسا.
 60املادة  22من قانون براءات الاخرتاع يف جورجيا.
 61املادة  12من القانون الثالث والثالثني لعام  2662يف هنغاراي.
 62املادة  )2(13من قانون الرباءات الهولندي لعام .2662
 63القسم  )2(42من مرسوم براءات الاخرتاع لعام  1000يف ابكس تان.
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 .41ووردت رصاح ًة تفاصيل أأخرى عن نطاق هذا الاس تثناء يف بعض القوانني السارية .ففي أأرمينيا ومجهورية مودلوفا
والاحتاد الرويسِّ ُ ،مسح هبذا الاس تخدام "دون توس يع نطاق الاس تخدام" أأو "يف حدود املقدار احلايل" أأو "برشط عدم
توس يع نطاق هذا الاس تخدام" ،عىل التوايل .ويف المنسا ،رحق لهذا الشخص اس تغالل املوضوع للوفاء ابحتياجات "ُشكته
يف أأماكن العمل اخلاصة به أأو اخلاصة بغريه من ا ألشخاص" .وكذكل ينص قانون براءات الاخرتاع يف رصبيا عىل أأن هذا
املس تخدم السابق رحق هل أأن "يس متر يف اس تغالل الاخرتاع ألغراض ا إلنتاج فقط يف مصنعه أأو يف مصنع أأي خشص أخر
لتلبية الاحتياجات اخلاصة به" .ويف فنلندا ،جيوز للمس تخدم السابق أأن يس متر يف اس تغالل الاخرتاع برشط أأن "رحافظ
عىل الطبيعة العامة لالس تغالل" 64وينبغي ليك رحتج ابلس تثناء أأن يكون قد بد أأ يف اس تغالل الاخرتاع "جتار ًاي" و"يف هذا
البدل" .ويف رومانيا ،جيوز لهذا املس تخدم السابق أأن يس متر يف اس تغالل الاخرتاع "بقدر مماثل ملا كن عليه احلال يف اترخي
نرش تنويه اإعادة احلقوق".
 .43ول ميكن نقل هذا احلق يف بعض ادلول ا ألعضاء اإل مقرت ًان ابلرشكة ،فينص القانون مث ًال عىل أأن "هذا احلق
ل يُ َّورث أأو يُباع اإل مقرت ًان ابلرشكة" 65أأو "ل ي ُس َمح بنقل هذا احلق اإل مقرو ًان ابملؤسسة" 66أأو "احلق [ ]...ل جيوز نق ه اإىل
خشص أخر اإل مقرو ًان ابلرشكة اليت نشأأ فهيا أأو اليت قُ ِّصد فهيا اس تغالل الاخرتاع" أأو "ل ميكن أأن يُنقل حق اس تغالل
الاخرتاع [ ]...أأو يؤول أأو ُرح َّول عن طريق املرياث ،اإل اإذا كن مقرو ًان ابلرشكة اليت اس ُتخدم فهيا ذكل الاخرتاع" .67وعىل
خالف هذا الهنج ،فاإن حق الاس تخدام الالحق يف الاحتاد الرويس "ل جيوز نق ه مع املؤسسة اإىل خشص أخر".
 .44وإاضاف ًة اإىل ذكل ،قدَّمت بعض ادلول ا ألعضاء أأنواع ًا خمتلفة من التعويض يف احلالت اليت كن فهيا طرف أخر
يس تخدم الاخرتاع احلاصل عىل براءة أأو كن قد قام ابس تعدادات جادة لهذا الاس تخدام بعد اإبطال الرباءة أأو رفضها ،ولكن
قبل اس تعادة الرباءة أأو منحها .ففي جنوب أأفريقيا مث ًال ،ل ميكن لصاحب الرباءة ،اذلي ُأعيدت حقوقه ،أأن يتخذ أأي
اإجراءات قانونية ضد – أأو رحصل عىل تعويضات من – أأي خشص "اس تخدم" 68الاخرتاع احلاصل عىل براءة "بعد انقضاء
فرتة قدرها س تة أأشهر من التارخي اذلي َو َجب فيه دفع رسوم التجديد وقبل التارخي اذلي ُأع ِّلن فيه طلب اس تعادة الرباءة".
ويف حاةل وجود طرف أخر أأنفق أأي مال أأو أأمىض أأي وقت أأو بذل أأي هجد ،خالل تكل الفرتة ،بغية صنع الاخرتاع
أأو اس تخدامه أأو تشغي ه أأو عرضه للترصف فيه أأو الترصف فيه أأو اس ترياده ،جيوز هل أأن يتقدم بطلب اإىل امل ُ َّفوض
"للحصول عىل تعويض معا أأنفقه من مال و أأمضاه من وقت وبذهل من هجد" .ورمغ أأن مبلغ التعويض غري قابل لالسرتداد
بوصفه دين ًا أأو تعويضات ،يسقط احلق يف الرباءة اإذا مل يُدفَع خالل الفرتة الزمنية اليت رحددها امل ُ َّفوض.
 .42ويف أأسرتاليا ،تُط َّبق أأحاك ٌم خاص ٌة للسام لطرف أخر ابلتقدم بطلب اإىل ُم َّفوض الرباءات للحصول عىل ترخيص
ابلس مترار يف اس تغالل الاخرتاع عندما يتوقف رساين مفعول طلب أأو براءة يف ظروف معينة ولكن تُعاد الرباءة أأو يُعاد
الطلب ،من خالل منح متديد للمهةل عىل سبيل املثال .وجيب أأن يثبت الشخص أأهنَّ م اختذوا خطوات ُمحدَّدة لالنتفاع
ابلخرتاع أأو اس تغالهل نتيج ًة لتوقف الطلب أأو الرباءة .69ويف الياابن ،ميكن لطرف أخر أأن رحصل عىل ترخيص غري
اس تئثاري حبق الرباءة يف احلالت اليت يكون فهيا الطرف قد معل ،دون أأن يدري ،ابلخرتاع يف الياابن أأو كن يقوم
 64وكذكل جيوز يف السويد للمس تخدم السابق أأن يس متر يف اس تغالل الاخرتاع "ما دام رحافظ عىل الطابع العام لالس تغالل".
 65القسم  239من قانون براءات الاخرتاع يف المنسا.
 66املادة  23من قانون براءات الاخرتاع يف جورجيا.
 67القسم  93من قانون الرباءات ا إلرسائييل .2692-2212
" 68اس تخدم" كام ورد يف املادة  )2(42من قانون الرباءات رمق  22لس نة  2622يف جنوب أأفريقيا.
 69انظر ،عىل سبيل املثال ،القسم الفرعي  )6(113من قانون براءات الاخرتاع يف أأسرتالياُ .ورح ِّدد امل ُ َّفوض ُشوط هذا الرتخيص ( ))2(11.12مع مراعاة
الظروف ولكن يكون الرتخيص دون أأي اإاتوات (انظر قضية ُشكة اإتش أر يس بروجكت ديزاين ذ.م.م ضد ُشكة اورفورد ذ.م.م [ ]2662مكتب الرباءات
ا ألسرتايل ().APO) 12
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ابس تعدادات لهذا الاس تخدام بعد اإبطال الرباءة ولكن قبل اس تعادهتا ،وكذكل عندما يكون الطرف الخر قد قام هبذا
الاس تخدام قبل اس تعادة تسجيل ُم َبطل لمتديد للمهةل.70

حتدايت التنفيذ
 .49اعتربت الغالبية العظمى من ادلول ا ألعضاء أأن ا إلطار القانوين الساري لالس تثناء ٍّ
كف لتحقيق ا ألهداف املنشودة،71
ومن َّمث ل يُتوقَّع اإجراء أأي تعديالت .72وكن من امل ُ َّقرر يف السلفادور أأن يُرا َجع القانون يف املدى املتوسط .وكن قانون
براءات الاخرتاع قيد املراجعة يف نيوزيلندا لإدخال حمك رصحي بشأأن الاس تخدام السابق.73
 .42ومل تواجه الغالبية العظمى من ادلول ا ألعضاء أأي حتدايت فامي يتعلق ابلتنفيذ العميل لهذا الاس تثناء يف بدلاهنا.
والاحتاد الرويس فقط هو اذلي سلَّط الضوء عىل التحدايت اليت قد يواهجا صاحب احلق خالل الكشف العام عن اخرتاعه
قبل اترخي الإيداع ،ولكن خالل فرتة السام  .فأأوحض أأنه اإذا كن طرف أخر قد ُشع يف اس تخدام الاخرتاع نفسه قبل اترخي
الإيداع ،عىل أأساس املعلومات اليت ُكشف عهنا خالل فرتة السام  ،فاإن صاحب احلق قد يواجه صعوابت معلية يف اإثبات
أأن الطرف الخر املذكور ليس "مس تخدم ًا سابق ًا" ُشعي ًا .وقد تنشأأ مشلكة أأخرى يف احلالت اليت قد يتأأثر فهيا مودع
طلب الرباءة ،اذلي يطعن يف حق الاس تخدام السابق ،بأأي دليل قابل ألن يقيض عىل جِّ دَّة اخرتاعه.
[هناية الوثيقة]

 70املادة  229من القانون الياابين لرباءات الاخرتاع .وإاضاف ًة اإىل ذكل ،ي ُس َمح مبنح ترخيص غري اس تئثاري مبوجب املادة 26اثني ًا ( )2من القانون الياابين
لرباءات الاخرتاع عندما يكون الشخص اذلي اكتسب حق الرباءة ،أأو ترخيص اس تئثاري حبق الرباءة ،أأو ترخيص غري اس تئثاري حبق الرباءة أأو الرتخيص
الاس تئثاري القامئ يف وقت تسجيل التنازل عن حق الرباءة عند الطلب مبوجب املادة  ،)2(24وكن يعمل ابلخرتاع يف الياابن يف س ياق مع ه التجاري ،أأو كن
يقوم ابس تعدادات من أأجل مع ه التجاري ،قبل تسجيل التنازل عن حق الرباءة دون أأن يعمل أأن الرباءة ختضع لرشوط املادة  "1")2(213أأو ُشوط املادة
 ."9")2(213وعالوة عىل ذكل ،تنص املادة  )2(20من القانون الياابين لرباءات الاخرتاع عىل أأن الشخص اذلي يندرج حتت أأي من البنود التالية ،واذلي
ميارس مع ًال جتار ًاي يس تخدم الاخرتاع يف الياابن أأو ُرح ِّرض هذا العمل التجاري ،قبل تسجيل طلب اإحاةل بطالن براءة الاخرتاع اإىل اةحممكة ،دون العمل بأأن
الرباءة ختضع ألي من فقرات املادة  ،)2(213رحصل عىل ترخيص غري اس تئثاري خبصوص حق الرباءة امل ُ َ
بطةل أأو الرتخيص الاس تئثاري القامئ يف وقت الإبطال،
أ
ولكن ذكل عىل قدر الاخرتاع والغرض من تكل ا ألعامل املنفذة أأو اةحمرضة فقط "2" :صاحب الرباءة ا ألصيل يف احلاةل اليت ُأ ِّبطلت فهيا اإحدى براءتني أأو أكرث
ممنوحة لالخرتاع نفسه؛ و" "1صاحب الرباءة ا ألصيل يف حاةل منح براءة اخرتاع للشخص اذلي رحق هل احلصول عىل براءة عن الاخرتاع نفسه ،بعد أأن مت اإبطال
براءة الاخرتاع ،و" "3يف احلاةل املشار اإلهيا يف البندين " "2و" ،"1الشخص احلاصل ،يف وقت تسجيل طلب اإحاةل بطالن الرباءة اإىل اةحممكة ،عىل ترخيص
اس تئثاري خبصوص حق الرباءة اليت ستُ َبطل ،أأو ترخيص غري اس تئثاري سار مبوجب املادة  )2(66فامي يتعلق حبق الرباءة أأو ترخيص اس تئثاري حبق الرباءة.
ويرد حمك مشابه يف املادة  )2(204من قانون براءات الاخرتاع يف مجهورية كوراي.
 71ادلول ا ألعضاء واملنظمة ا إلقلميية اليت ذكرت رصاح ًة أأن الإطار القانوين الساري لس تثناء الاس تخدام السابق يُ َ
عترب كفي ًا لتحقيق ا ألهداف املنشودة يه:
اجلزائر ،والبوس نة والهرسك ،والصني ،وكوس تارياك ،وامجلهورية التش يكية ،وادلامنرك ،وهونغ كونغ (الصني) ،وهنغاراي ،ومدغشقر ،واملغرب ،والرنوجي،
وابكس تان ،ومجهورية مودلوفا ،والاحتاد الرويس ،وساو تويم وبرينسييب ،واململكة املتحدة ،واملكتب ا ألورويب الس يوي للرباءات.
 72ادلول ا ألعضاء اليت جاء ردها بأأنه ل يُتوقَّع اإجراء أأي تعديل عىل القانون يه :أأسرتاليا ،وكندا ،وامجلهورية ادلومينيكية ،وفرنسا ،وإارسائيل ،والياابن ،ولتفيا،
واملكس يك ،وبريو ،وبولندا ،والربتغال ،وإاس بانيا ،والسويد ،وسويرسا ،وتركيا.
سب
 73حظي مرشوع قانون براءات الاخرتاع لعام  1002ابملوافقة امللكية يف  23مترب  ،1023و أأصبح قانون براءات الاخرتاع لعام  .1023يُ َّنظم اس تثناء
الاس تخدام السابق مبوجب القسم .249

