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 الدائمة املعنية بقانون الرباءاتاللجنة 
 

 العشرونالدورة 
ىل  12جنيف، من   1064 يناير 36اإ

 
 

 استخدام أصناف على سفن وطائرات ومركبات برية أجنبية استثناءات وتقييدات حقوق الرباءات:

عدادمن وثيقة  مانة اإ  الأ

 مقدمة

ىل  25اتفقت اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات )اللجنة( يف دورهتا التاسعة عرشة، اليت عقدت يف الفرتة من  .6  28اإ
عداد عدة أأش ياء من بيهنا وثيقة 2013فرباير  مانة اإ ، فامي يتعلق مبوضوع "اس تثناءات وتقييدات حقوق الرباءات" عىل أأن تتوىل الأ

سهامات الواردة من ادلول الأعضاء بشأأن الكيفية اليت تنفذ هبا ادلول الأعضاء الاس تثناءات والتقييدات امخلس  ىل الإ تستند فهيا اإ
الاس تثناءات والتقييدات: الاس تخدام الشخيص أأو غري التجاري؛ والاس تخدام يف التجارب أأو  التالية، دون تقيمي فعالية تكل

البحث العلمي؛ وحتضري الأدوية؛ والاس تخدام السابق؛ واس تخدام أأصناف عىل منت سفن وطائرات ومركبات برية أأجنبية. واكن 
 ول الأعضاء يف تنفيذاا. من املقرر كذكل أأن تغطي الوثيقة التحدايت العملية اليت تواهجها ادل

قلميية C.8261ومعاًل ابلقرار سالف اذلكر، دعت الأمانة، من خالل املذكرة  .1 ، ادلول الأعضاء وماكتب الرباءات الإ
ىل املكتب ادلويل تضيف هبا مزيدًا من املعلومات عىل ما ورد يف ردوداا عىل الاس تبيان بشأأن  ىل تقدمي معلومات اإ اإ

ليه فامي ييل ابمس "الاس تبيان"( فامي يتعلق ابلس تثناءات  الاس تثناءات والتقييدات املتعلقة حبقوق الرباءة )ويشار اإ
قلميية اليت ي والتقييدات امخلس املذكورة أأعاله أأو حتد ثه. وعالوًة عىل ذكل، دعيت ادلول الأعضاء وماكتب الرباءات الإ

ىل الوفاء بذكل. مل  تكن قد قدمت بعد ردوداا عىل الاس تبيان اإ

ابس تخدام أأصناف عىل ىل ذكل، تعرض اذه الوثيقة معلومات بشأأن كيفية تنفيذ الاس تثناءات و/أأو التقييدات املتعلقة وع .3
ىل توفري نظرة عامة شامةل ومقارنة لتنفيذ يف ادلول الأعضاء.  منت سفن وطائرات ومركبات برية أأجنبية اس تثناء وتريم الوثيقة اإ

ىل الردود الأصلية اليت قدمهتا ادلول الأعضاء و/أأو تقييد يتعلق هبذا املوضوع مبقت ىض القوانني السارية دلى ادلول الأعضاء. ويشار اإ
قلميية لإيضاح نطاق الاس تثناء يف ولية قضائية معينة. ويتاح الاس تبيان وما ورد هل من ردود من ادلول  وأأحد ماكتب الرباءات الإ
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ويعرض املوقع مجيع . http://www.wipo.int/scp/en/exceptions الأعضاء ابلاكمل عىل املوقع الإلكرتوين للجنة يف:
ىل املعلومات الواردة فهيا. ىل لك قسم مضن لك رد، وذكل لتسهيل الوصول اإ  الردود عىل ايئة مصفوفة بروابط تشعبية اإ

اتحة الاس ت  "1"وتتكون الوثيقة من ثالثة أأقسام:  .4 والقانون الساري  "2" ؛ثناء املتعلقة ابلس ياسة العامةأأاداف اإ
 وحتدايت التنفيذ.  "3" ؛ونطاق الاس تثناء

وأأفادت ادلول الأعضاء ومكتب الرباءات الإقلميي الآيت ذكراا أأن قوانيهنا السارية تنص عىل اس تثناءات و/أأو  .5
أألبانيا واجلزائر وأأرمينيا وأأسرتاليا والمنسا  :ومركبات برية أأجنبية سفن وطائراتتقييدات تتعلق ابس تخدام أأصناف عىل منت 

و وكندا والصني وش ييل وكوس تارياك وكرواتيا ومجهورية صركينا فاوأأذربيجان وبواتن والبوس نة والهرسك والربازيل وبلغاراي وبو 
سا وغامبيا وجورجيا وأأملانيا واليوانن واونغ رك والسلفادور وفنلندا وفرن راي الشعبية ادلميقراطية وادلامنالتش يك ومجهورية كو 

رسائيل والياابن وكينيا وقريغزيس تان ولتفيا وليتوانيا ومدغشقر واملكس يك واملغرب واولندا  كونغ )الصني( وانغاراي واإ
مانيا والاحتاد فا ورو ونيوزيلندا والرنوجي وعامن وابكس تان وبريو والفلبني وبولندا والربتغال ومجهورية كوراي ومجهورية مودلو 

س بانيا ورسي لناك والسويد وسويرسا وطاجيكس تان  نالرويس وسا تويم وبرينسييب والرصب وسلوفاكيا وجنوب أأفريقيا واإ
الأمريكية وفييت انم وزامبيا  واتيلند وتركيا وأأوغندا وأأوكرانيا واململكة املتحدة ومجهورية تزنانيا املتحدة والولايت املتحدة

 (.70( )اجملموع EAPOمة الأوروبية الآس يوية للرباءات )مبابوي واملنظوز

اتحة الاس تثناء املتعلقة ابلس ياسة العامة   أأاداف اإ

أأفاد الكثري من ادلول الأعضاء أأن اديف النص عىل الاس تثناء يف قوانيهنا السارية اام التكفل، بشلك عام، بعدم  .1
من اتفاقية ابريس )اثلثا( 5فاء ابللزتامات اليت فرضهتا املادة تسبب حقوق الرباءات يف تعويق معليات النقل ادلويل، والو 

تفاقية ابريس املشار بيامن اقترصت بعض ادلول الأعضاء الأخرى عىل ذكر الزتامات ا 1محلاية امللكية الصناعية )اتفاقية ابريس(،
لهيا أأعاله ىل الزتامات فرضهتا معاادات دولية أأخر  .2اإ ى، حيث ذكر الرد الوارد من ومع ذكل، أأشارت بعض الردود اإ

ابكس تان، عىل سبيل املثال، أأن الاس تثناء اس هتدف، مضن عدة أأمور، "الوفاء ابللزتامات الواردة يف اتفاق تريبس"، وذكر 
كام أأشار الرد  3رد مجهورية قريغزيس تان الامتثال "للزتامات مجهورية قريغزيس تان الناش ئة عن توقيعها عىل اتفاقات دولية"، 

ىل "معاادات دولية مثل اتفاقية الطريان املدين ادلويل املوقعة يف الو  بيامن ذكر الرد ، 4"1944ديسمرب  7ارد من الربتغال اإ
بشأأن امللكية الصناعية يسري عىل منوال اتفاقية  2008أأغسطس  7الصادر بتارخي  9947الوارد من أألبانيا أأن "القانون 

                                                
1
ادية لدلول عىل سبيل املثال، ساقت الردود الواردة من بعض ادلول الأعضاء الأاداف التالية املتعلقة ابلس ياسة العامة: كندا: "احرتام احلقوق الس ي  

الزتاماتنا ادلولية مبقتىض عىل قوانيهنا اخلاصة ابمللكية الفكرية وضامن عدم تعويق الهتديد ابلتعدي عىل براءات حلركة السفن الأجنبية وما شاهبها واحرتام 

تفاقية ابريس"؛ اتفاقية ابريس محلاية امللكية الصناعية"؛ الصني: "لضامن حرية النقل ادلويل ومتاش يًا مع املامرسات ادلولية والأحاكم ذات الصةل من ا

ية"؛ أأملانيا: "]...[ محلاية احلركة ادلولية من غامبيا: "لتخفيف وطأأة التطبيق القايس حلقوق الرباءات ضد السفن أأو الطائرات أأو املركبات الأجنب 

كس يك املعوقات احملمتل نشوهئا نتيجة للمطالبات املتعلقة حبقوق الرباءات"؛ اولندا: "سري احلركة ادلولية بسالسة"؛ املكس يك: "تضمن دوةل امل 

عاقة النقل ا دلويل"؛ رومانيا: "يتوىخ حامية احلركة ادلولية من املطالبات معليات النقل ادلويل"؛ الرنوجي: "ضاماًن لعدم تسبب حقوق الرباءات يف اإ

س بانيا: "لتيسري حرية عبور وسائل النقل ادلولية دون تسبب وجود حقوق براءات سارية يف تكبيلها"؛ اململكة املتحدة:  املتعلقة حبقوق الرباءات"؛ اإ

تعدي عىل براءات"؛ فييت انم: "حفاظًا عىل سري وسائل النقل الأجنبية اليت متر "ينبغي أأل تعاق حركة السفن الأجنبية وما شاهبها بسبب الهتديد ابل 

 عرب الأرايض الفييتنامية أأو حتط فهيا بشلك مؤقت." 
2

واملنظمة الأوروبية ركيا انظر، عىل سبيل املثال، الردود الواردة من أأسرتاليا والربازيل وادلامنارك والياابن ولتفيا ونيوزيلندا والاحتاد الرويس وسويرسا وت  
 الآس يوية للرباءات.

3
 مبابوي.ن رسي لناك ومجهورية مودلوفا وزوردت ردود مشاهبة م  
4

ىل الاحتاد الأورويب وما اس تتبعه من تصديق  1995وأأضيف كذكل أأن "اس تحداث اذا الاس تثناء يف القانون الربتغايل عام    نتج عن انضامم الربتغال اإ
 ."من اتفاقية ابريس (اثلثاً )5ولية، مثل اتفاقية ميونيخ. واكن من املقاصد حتقيق الاتساق مع املادة عىل معاادات واتفاقيات د

http://www.wipo.int/scp/en/exceptions/
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ىل  2000الرباءات الأوروبية لعام  وتوجهيات الاحتاد الأورويب املتعلقة ابلخرتاعات". أأما عن رد اونغ كونغ، فقد أأشري فيه اإ
 يرلندي، يف صياغة الاس تثناء. من قانون الرباءات الإ  42س يَّام املادة  قوانني ولايت قضائية أأخرى، ل

ىل أأن الاس تثناء  .2 ىل املادة وعالوًة عىل ذكل، أأشري يف الرد الوارد من مجهورية كوراي اإ من اتفاقية  )اثلثا(5استند اإ
ن الرضر اذلي قد تلحقه  ابريس، ووحض أأنه "حىت لو تسبب تشغيل وسائل نقل يف التعدي عىل حقوق ماكل براءة، فاإ

ن وجد أأصاًل، طفيف لأن وسائل  السفن أأو الطائرات أأو املركبات اليت متر من خالل مجهورية كوراي ل أأكرث مباكل الرباءة، اإ
اذه ل يزيد أأمراا عىل املرور عرب البالد يف وقت قصري. ومن شأأن حظر مرور وسائل النقل اذه عرب كوراي أأن النقل 

 ."يسبب مشلكة جس مية يف نظام النقل ادلويل

ن تكل السلع العابرة اليت ل يُقصد  .8 قلميية حقوق الرباءة، حيث اإ وورد يف رد انغاراي أأن "اذا الاس تثناء يتصل ابإ
وعىل نفس املنوال، ُذكر يف الرد الوارد من ش ييل أأن "اذا الاس تثناء يقوم عىل  ."ق ل تدخل أأرايض انغارايطرهحا يف أأسوا

ىل جتنيب نقل السلع واخلدمات اليت ل يُقصد  نفس أأساس املعاادات اليت ينشأأ فهيا" وأأفاد أأن "اذا الاس تثناء يريم اإ
 ."الاجتار هبا يف البدل املعين أأي قيود

ىل حتقيق توازن بني مصاحل ماكل الرباءة ومعوم امجلااري. فعىل سبيل املثال، وأأشارت بعض ا .9 دلول الأعضاء الأخرى اإ
جاء يف رد كينيا "ضامن حتقيق توازن بني حقوق ماكل الرباءة والصاحل العام"، واكن أأحد الأاداف يف مجهورية قريغزيس تان 

قامة توازن بني مصاحل ماكل الرباءة وسائر اجملمتع مب ا يس هتدف التمنية"، ويف الولايت املتحدة الأمريكية "حتقيق توازن "اإ
 ."مالمئ للحقوق

"تعزيز  من بني عدة أأموروعالوة عىل ذكل، أأفاد الرد الوارد من ابكس تان أأن املقصود من الاس تثناء  .60
 ."والبحث الإبداع

 القانون الساري ونطاق الاس تثناء

أأفادت مخس وس تون دوةل عضو عن قوانيهنا اليت تنص عىل اس تثناءات و/أأو تقييدات تتعلق ابس تخدام أأصناف  .66
عىل منت سفن وطائرات ومركبات برية أأجنبية. ويف السلفادور، ل يضم قانون امللكية الفكرية اس تثناًء رصحيًا من اذا 

ي عىل عنارص محمية برباءات ل ميكن تعويقه". وذكرت ثالث دول القبيل، غري أأنه اعُترب أأن "النقل احلر للامدة اليت حتتو 
أأعضاء، يه تعيينًا ش ييل وكوس تارياك والربازيل، أأن قوانيهنا السارية ل تضم حكامً حمددًا بشأأن ذكل الاس تثناء، ومع ذكل 

ىل ذكل )اثلثا(5ذكرت أأن املادة  ىل من اتفاقية ابريس مطبقة يف ولايهتا القضائية. وابلإضافة اإ ، أأشار الرد الوارد من ش ييل اإ
 )اتفاقية ش ياكغو(، واليت تضم اذا البدل طرفًا فهيا.  1944ديسمرب  7من اتفاقية الطريان املدين ادلويل بتارخي  27املادة 

ىل حد كبري صياغات الأحاكم ذات الصةل املطبقة يف كثرٍي من البدلان، وتعكس املادة  .61 من اتفاقية  )اثلثا(5وتشاهبت اإ
وعىل ذكل، وبشلك عام، نصت الأحاكم السارية دلى معظم ادلول الأعضاء أأن أأثر الرباءة ل ميتد ليشمل اس تخدام . 5ابريس

اخرتاعات محمية برباءات عىل منت سفن أأجنبية واس تخدام اخرتاعات محمية برباءات يف تصنيع أأو تشغيل طائرات ومركبات 
ل حرصاًي لحتياجات وسائل النقل برية تدخل أأراضهيا بشلك مؤقت أأو عريض، رشي طة أأل تس تخدم اذه الاخرتاعات اإ

ذ ذكرت، عىل سبيل املثال،  تكل. وعيَّنت بعض القوانني الأماكن اليت جيوز فهيا توظيف اذه الاخرتاعات احملمية برباءات اإ

                                                
5

رسائيل.    انظر، عىل سبيل املثال، أألبانيا وأأسرتاليا ومجهورية التش يك وأأملانيا واإ
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آلهتا أأو رافعاهتا أأو أأهجزهتا أأو غري ذكل من ملحقاهتا" أأو أأو تشغيل طائرات أأو "يف بناء  "يف جسم تكل السفينة أأو يف أ
 .6مركبات برية"

ىل السفن والطائرات واملركبات الربية يف معظم ادلول الأعضاء، فقد ُطبق الاس تثناء  .63 وبيامن ُطبق الاس تثناء ابلنس بة اإ
ابس تخدام ومض قانون امللكية الفكرية الفرنيس حكامً حمددًا يتعلق  .7ية يف حوايل ثلث البدلانكذكل عىل املركبات الفضائ 

ىل  طالقها اإ ىل أأجسام مقصود اإ اخرتاع محمي برباءات يف مركبة فضائية نص عىل أأنه "ل متتد احلقوق املمنوحة حبمك الرباءة اإ
ذا أأدخلت يف أأراض فرنس ية" ىل السفن  .8الفضاء اخلارج عن الغالف اجلوي اإ ويف الياابن، ُطبق الاس تثناء ابلنس بة اإ

ىل "احلوامات" أأيضاً كونغ، الصني واململكة املتحدة اذا الاس تثن كام طبق قانوان اونغ والطائرات.  .9اء ابلنس بة اإ

 بدل تسجيل وس يةل النقل

آخر، بيامن تشري  .64 نصت قوانني بعض ادلول الأعضاء عىل انطباق الاس تثناء عىل وسائل النقل املسجةل يف أأي بدل أ
ىل وسائل النقل املسجةل يف دول أأع ضاء أأطراف يف اتفاقية ابريس و/أأو منظمة التجارة العاملية. قوانني بدلان أأخرى حتديدًا اإ

ومن مناذج الصنف الأول قانون الرباءات يف جنوب أأفريقيا، حيث ينص عىل أأنه "لأغراض اذه املادة، تعترب السفن 
مالكها حماًل  يتخذه والطائرات يه سفن وطائرات البدل اذلي جسلت فيه، وتعترب املركبات الربية يه املركبات الربية للبدل اذلي

)د( من قانون الرباءات يف اونغ كونغ، الصني، حيث تنص عىل أأنه 75ومن مناذج الصنف الثاين، املادة  .10"لإقامهتم املعتادة
" عىل منت سفن مسجةل يف أأٍي من بدلان اتفاقية 1" -"ل ينسحب حق براءٍة ما عىل اس تخدام الاخرتاع موضوع الرباءة 

 .11ية عدا اونغ كونغ، الصني؛ ]...["أأو الأقالمي أأو املناطق الأعضاء يف منظمة التجارة العامل ابريس أأو البدلان 

 لحتياجات" ت و/أأو عريض" و"العابرة" و"حرصايً تفسري املصطلحات "مؤق

نطاق الاس تثناء حمدودًا يف معظم ادلول الأعضاء حبالت دخول وسائل النقل الأجنبية "املؤقتة و/أأو العرضية"  اكن .65
ل عدد قليل من البدلان. وُذكر يف الردود الواردة من  يف أأراضهيا الوطنية. ومل يقدم تفسريًا أأو تعريفات لهذين املصطلحني اإ

ل عىل كندا واونغ كونغ، الصني أأنه ينبغي اس تعام ل اذه اللكامت ملا وضعت هل أأصاًل. ويف الصني، مل يطبق اذا الاس تثناء اإ
أأي وسائل نقل أأجنبية متر بشلك مؤقت عرب أأراضهيا، حيث يقتيض مصطلح "املؤقتة" عدم تشغيل وس يةل النقل املعنية يف 

حالت املرور العريض، أأي حالت ذكل البدل بشلك دامئ. ويتضمن ذكل حالت ادلخول املؤقت، مبعين ادلخول املنتظم و 
املرور عرب أأراضهيا نظرًا لظروف خاصة، مثل السفن اليت تدخل ميناء الصني لتجنب عاصفة أأو الطائرات اليت هتبط 

رد من الاحتاد الرويس أأن ااضطراراًي يف ميناء الصني نظرًا لسوء الأحوال اجلوية. وعىل حنٍو مشابه، أأوحض التفسري الو 
"عابرة"، "أأو يف حاةل النقل ادلويل يف جمال الس ياحة. أأي أأن اذه زايرات متكررة"، بيامن تعرب "زايرة عرضية" "مؤقتة" تعين 
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من قانون الرباءات  1.52من قانون الرباءات يف سلوفاكيا، واملادة )أأ( (1)18من قانون الرباءات يف اولندا، واملادة  54انظر، عىل سبيل املثال، املادة   
س بانيا، واملادة  من قانون الرباءات يف  9( من قانون الرباءات يف اململكة املتحدة، واملادة 5)60من قانون الرباءات يف جنوب أأفريقيا، واملادة  71يف اإ

 زامبيا.
7

رك والسلفادور وفنلندا وفرنسا وانغاراي و والصني وادلامنصوالربازيل وبلغاراي وبوركينا فا وأأرمينيا وأأسرتاليااذه ادلول الأعضاء يه: أألبانيا واجلزائر   
 ومجهورية قريغزيس تان ولتفيا ومدغشقر وعامن وبولندا ورسي لناك والسويد وسويرسا وفييت انم. 

8
 )ه( من قانون امللكية الفكرية الفرنيس. 5-613ماملادة ل  
9

 من قانون الرباءات يف اململكة املتحدة. (2)60)و( من قانون الرباءات يف اونغ كونغ، الصني واملادة 75ادة امل  
10

من القانون املدين يف الاحتاد  1359من قانون الرباءات الإرسائييل واملادة  181من قانون الرباءات يف جنوب أأفريقيا. انظر أأيضًا املادة  71املادة   
 الرويس.

)أأ()ب( من قانون الرباءات يف 18من قانون الرباءات يف كرواتيا، واملادة  67من قانون امللكية الصناعية يف الربتغال، واملادة  102أأيضًا املادة  انظر  11

()أأ( من قانون الرباءات يف سلوفاكيا، 1)18رب، واملادة غن حامية امللكية الصناعية يف املبشأأ  97-17من القانون رمق  55مجهورية التش يك، واملادة 

 ( من قانون الرباءات يف اململكة املتحدة.7)60من قانون الرباءات يف الرصب، واملادة  24واملادة 
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ذا ضل املرء الطريق أأو حدثت اكرثة طبيعية، مما يتسبب يف حالت كثرية يف ابوط ط ائرة عن موقف مؤقت "ينشأأ اإ
 .اضطراراًي، عىل سبيل املثال"

مكة يف اململكة املتحدة بشأأن مدلول لكمة "مؤقت" بأأن "الغرض الأسايس من اللكمة وعالوًة عىل ذكل، قضت احمل .61
او المتيزي بني السفن املشرتكة يف معليات داخلية ابلأساس وتكل اليت تنتقل بني البدلان". وذكل أأن "املقصود للسفينة او 

قلميية مث مغادرهتا، ول يغري تكرر العبور بكرثة من حقي  دخول يف ميااها زمنًا قة الهدف أأن يس تغرق لكدخول املياه الإ
ويف الولايت املتحدة الأمريكية، فرست احملمكة عبارة "تدخل بشلك مؤقت" عىل أأهنا تعين "ادلخول لفرتة زمنية  .12قصريًا"

13"حد او املشاركة يف جتارة دوليةحمددة املدة بغرض أأو 
أأو مركبة وعىل ذكل، فقد بنيَّ التوضيح أأن أأي سفينة أأو طائرة  .

ىل أأسواق أأجنبية تعترب داخةل "بشلك مؤقت". ويف الاحتاد الرويس،  تدخل لتفريغ بضائع و/أأو حتميل بضائع حملية موهجة اإ
نظرًا لأن رشاكت الطريان الروس ية تكرث من استئجار طائرات مملوكة لرشاكت تتبع دوًل أأخرى لنقل البضائع والراكب، فقد 

ول الاس تثناء الطائرات املس تأأجرة اليت تضم اخرتاعًا محميًا برباءة. وورد يف الرد أأنه "من الواحض أأثريت مسأأةل قانونية بشأأن مش
أأن العامل احلامس يف اذه احلاةل او بدل تسجيل الطائرة وليس جنس ية مالكها ]...[. ويف اذه احلاةل، ينبغي تطبيق القواعد 

ذن من صاحب العامة بشأأن حظر اس تخدام أأصناف تضم اخرتاعات محمية يف  روس يا برباءات يف حركة التداول املدين دون اإ
ن مس تأأجر الطائرة خيضع للأحاكم املتعلقة ابملسؤولية عن التعدي عىل براءة. كام ورد  ذا وقع تعٍد عىل اذا احلظر فاإ الرباءة. واإ

ا بشلك عارض، وليست يف التوضيح أأنه "من اجليل أأن أأي طائرة مس تأأجرة لنقل الراكب يف اذه احلاةل ليست يف روس ي
ف يف اتفاقية ابريسمدة التأأجري دلياًل عىل وجوداا يف الأرايض الروس ية 'بشلك مؤقت' عىل   ."النحو املعرَّ

قانون  صالاس تثناء. فعىل سبيل املثال، ينوطبقت بعض ادلول الأعضاء الأخرى مصطلحات أأخرى لتعريف نطاق  .62
ىل "السلع الرباءات يف انغاراي عل أأن الاس تثناء يُطبق اب ىل وسائل التصال والنقل "العابرة" يف أأرايض انغاراي أأو اإ لنس بة اإ

ىل  .14قصد طرهحا يف الأسواق" يف البالدالأجنبية اليت ل يُ  وعىل نفس املنوال، يُطبق الاس تثناء يف املكس يك ابلنس بة اإ
 .15تكل املركبات "عابرة" يف أأراضهيااس تخدام الاخرتاع احملمي برباءة يف "مركبات لبدلان أأخرى متثل جزءًا مهنا"، حيث تكون 

رور" عرب أأراضهيا، ول ترسي اليت ل تزيد عىل "جمرد امل 16ويف الياابن وكوراي، ل ترسي حقوق الرباءات ضد وسائل النقل
كذكل ضد الآلت ول الأهجزة ول املعدات ول غرياا من املنتجات املس تخدمة لها. وأأخريًا، ينص قانون الرباءات السويدي 

عىل أأن الاس تثناء ينطبق عىل اس تخدام الاخرتاع املوجود عىل وس يةل نقل أأجنبية لحتياجاهتا اخلاصة عندما تدخل السويد 
 .17ن حركة سري منتظمة أأو خالف ذكل"مض "مؤقتاً 

ويف معظم البدلان اليت أأاتحت اذا الاس تثناء، يتعني قرص اس تخدام الاخرتاع "حرصاًي" أأو "تقييده عىل"  .68
احتياجات السفن والطائرات واملركبات الربية واملركبات الفضائية. ويف بعض البدلان الأخرى، ينحرص ذكل الاس تخدام عىل 

ذ أأثبت وجوب قرص  .18فعلية" لوس يةل النقل احملددةت ال "الاحتياجا ووحض الرد الوارد من الاحتاد الرويس عىل الاس تبيان، اإ
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. تعلقت القضية بسفينة مزدوجة عالية [RPC 36 CA [2003و [RPC 50 [2002رشكة "س تينا" احملدودة ضد رشكة "أأيريش فرييز" احملدودة   
ىل اإ لتقدمي خدمة عبارات منتظمة بني  مس تخدمةالرسعة  يرلندا واململكة املتحدة، بثالث أأو أأربع رحالت عبور يوميًا. واكن ميناء املوطن ابلنس بة اإ

ينة تقع مضن للسف السفينة يف دبلن، لكهنا اكنت تبقى حوايل ثالث ساعات يف املياه الإقلميية للمملكة املتحدة مع لك عبور. وقد ُوجد أأن البنية الفوقية 
)د( لأنه ينبغي تفسري "مؤقتة" عىل (5)60نطاق براءة املدعي، واحتج املدعي بأأن رحالت عبور السفينة املنتظمة واملتكررة خترج هبا عن نطاق املادة 

 معىن "مناس بات متفرقة أأو عارضة".
13
 .f.3d 1319 (2004) 357رشكة "انش يوانل ستيل اكر" احملدودة ضد رشكة "سكك حديد اكانداين ابس يفيك"،   
14

 من قانون الرباءات يف انغاراي. (5)21املادة   
15

 من قانون امللكية الصناعية يف املكس يك. 22املادة   
16

( 6)91 املادةون الرباءات الياابين، أأو من قان "6("1)19يف الياابن: السفن والطائرات؛ يف مجهورية كوراي: السفن أأو الطائرات أأو املركبات. انظر املادة   
 من قانون الرباءات الكوري.

17
 من قانون الرباءات السويدي. 5املادة   
18

من قانون الرباءات يف  79من قانون الرباءات يف اولندا، واملادة  54من قانون الرباءات يف الصني، واملادة  69انظر، عىل سبيل املثال، املادة   
 من قانون الرباءات يف زمبابوي. 81من قانون الرباءات يف زامبيا، ، واملادة  9جنوب أأفريقيا، واملادة  من قانون الرباءات يف 71نيوزيلندا، واملادة 



SCP/20/7 
6 
 

نتاج أأي منتجات أأو أأهجزة  ذكل الاس تخدام "حرصاًي عىل احتياجات" وس يةل النقل حمل النظر، أأن "أأي أأفعال عىل شالكة اإ
ذ ا مل تكن اذه املنتجات أأو الأهجزة تس تخدم لحتياجات السفينة، مشموةل يف الرباءة عىل منت سفينة، عىل سبيل املثال، اإ

نتاج ذاهتا مضن الرباءة للعملية، تُعترب تعداًي عىل حقوق اس تئثارية. وعىل نفس املنوال، يُعترب بيع  مع احامتل اندراج معلية الإ
ي عىل براءٍة ما اس تخدام سفينة أأي منتجات محمية برباءات عىل منت سفينة تعداًي ]...[". ومن الأوجه الأخرى للتعد

جراء معليات جراحية ابس تخدام أأدوات جراحية مشموةل يف نطاق  "مكستشفى عامئ أأثناء رسواا بشلك مؤقت يف ميناء"، واإ
مطالبات الرباءة عىل منت السفينة. كام جاء يف التفسري الوارد من الاحتاد الرويس أأن "تصنيعها وبيعها وختزيهنا لأغراض 

 حركة التداول املدين" مستبعد من نطاق الاس تثناء. وبشلك مشابه، أأفاد الرد الوارد من الصني أأن "اس تخدام الإدخال يف
الرباءة مبقتىض اذا احلمك يشمل اس تخدام منتجات محمية برباءات أأو أأساليب محمية برباءات، ولكنه ل يشمل تصنيع منتجات 

 .19ع احملمي برباءة "لأغراض جتارية"ويف جورجيا، ل جيوز اس تخدام الاخرتا ."ت ول عرضها للبيع ول اس ترياداامحمية برباءا
ىل تعريف الاس تخدام ما عنيَّ "أأل يُس تخدم لتصنيع أأي سلع بغر   .20"ض بيعها يف كندا أأو تصديراا مهناويف كندا، أأضيف اإ

 اشرتاط املعامةل ابملثل

ساس متبادل، مبعىن وجوب تبعية وس يةل النقل نصت قوانني بعض ادلول الأعضاء عىل تطبيق الاس تثناء عىل أأ  .69
من قانون الرباءات يف  13الأجنبية لبدل مينح نفس احلقوق لوسائل النقل املسجةل يف بدلاا. فعىل سبيل املثال، تنص املادة 

ذا اكنت مر  افق النقل مملوكة مجهورية قريغزيس تان عىل أأن "اذه الأفعال ل تُعترب تعداًي عىل احلق الاس تئثاري ملاكل الرباءة اإ
.لأشخاص طبيعيني أأو كياانت قانونية مما يتبع بدلان تكفل نفس احلقوق ملالك مرافق النقل التابعني مجلهورية قريغزيس تان"

 

ل يشرتط قانوان الرباءات يف فنلندا والسويد "الامتيازات ، 21 كثري من البدلان رشطًا مشاهباً وبيامن تضم القوانني السارية يف
ىل الطائرات" من بدلان املناظرة ل ابلنس بة اإ ىل أأي وس يةل نقل أأجنبية متر  .22أأجنبية اإ ويف الصني، يُطبق الاس تثناء ابلنس بة اإ

بشلك مؤقت عرب أأراضهيا مع اس تخدام الرباءة ذات الصةل يف الأهجزة والرتكيبات املوضوعة لحتياجاهتا اخلاصة "وفقًا لالتفاق 
لهيا البدلان، أأو عىلاملربم بني البدل اذلي تتبعه والص   أأساس مبدأأ املنفعة املتبادةل".ني، أأو وفقًا لأي معاادة دولية انضم اإ

 اس ترياد قطع غيار ومس تلزمات للطائرات

ىل ما س بق، مسحت القوانني الوطنية يف عدد قليل من ادلول الأعضاء ابس ترياد قطع غيار ومس تلزمات  .10 ابلإضافة اإ
 7من اتفاقية الطريان املدين ادلويل بتارخي  27للطائرات دون اخلضوع دلعاوى التعدي وفاًء ابللزتامات اليت تفرضها املادة 

ن وجدت براءة، اس ترياد قطع الغيار  وجيوز عىل .23)اتفاقية ش ياكغو( 1944ديسمرب  الأخص يف تكل البدلان، حىت واإ
ىل بدلاهنا وختزيهنا واس تخداهما لإصالح طائرة اتبعة لبدل أأجنيب. ويف اذا الصدد، ينص قانون الرباءات  واملس تلزمات اإ

ىل الرنوجي واس تخداهما يف  الرنوجيي عىل أأنه "ابلرمغ من أأي براءة ممنوحة، جيوز اس ترياد قطع غيار ومس تلزمات للطائرات اإ
الرنوجي لإصالح طائرات مسجةل يف دوةل أأجنبية طرف يف ]...[ اتفاقية ش ياكغو عالوًة عىل كوهنا طرفًا يف اتفاقية ابريس 
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 )جمي( من قانون الرباءات يف جورجيا.52املادة   
20

 من قانون الرباءات يف كندا. 23املادة   
21

من قانون الرباءات يف أأذربيجان،  23( من قانون الاخرتاعات ومناذج املنفعة والرسوم والامنذج الصناعية يف أأرمينيا، واملادة 4)17انظر أأيضًا املادة   
 .272من قانون الولايت املتحدة  35من القانون املدين يف الاحتاد الرويس، واملادة  1359( من قانون الرباءات يف انغاراي، واملادة 5)21واملادة 

22
 من قانون الرباءات السويدي. 5( من قانون الرباءات يف فنلندا واملادة 1)5املادة   
23 

من قانون امللكية الصناعية يف  102من الالحئة التنفيذية لقانون الرباءات الرنوجيي، واملادة  101من قانون الرباءات يف اولندا، واملادة  54املادة  

)و( من قانون الرباءات يف اململكة املتحدة. ويف اونغ كونغ،  - ()د(5)60)ه( من القانون مبرسوم الرتيك بشأأن الرباءات، واملادة 75الربتغال، واملادة 

ل عىل احلالت اليت تصدر لها  عالاًن بغ  حلكومة الشعبية املركزية الصينيةاالصني "ل ينطبق اذا احلمك اإ ر املادة انظ ."ية الوفاء بأأحاكم اتفاقية ش ياكغواإ

  )و( من قانون الرباءات يف اونغ كونغ، الصني.75
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]...[ أأو عىل وجود ترشيع بشأأن الرباءات دلهيا يعرتف ابلخرتاعات اليت يبتكراا مواطنو دوةل أأخرى عضو يف اتفاقية 
 .24"قية ابريسل لتكل الاخرتاعات مس توى من امحلاية يامتىش بشلك أأسايس مع امحلاية املكفوةل مبقتىض اتفاش ياكغو ويكف

 معايري أأخرى

ىل ما س بق، وفامي يتعلق ابملعايري الأخرى املقرر تطبيقها يف حتديد نطاق الاس تثناء، استشهد الرد الوارد  .16 ابلإضافة اإ
بشأأن حامية الاخرتاعات، اليت نصت عىل أأنه "يُسمح  50/2008( من القانون 2)22من مجهورية مودلوفا ابملادة 

ابلس تخدام، رشيطة أأل يتعارض ذكل عىل حنو غري معقول مع اس تخدام طبيعي لالخرتاع احملمي برباءة ول خيل عىل حنو 
الثة. ويف احلاةل املقابةل، يس تحق ماكل معقول ابملصاحل املرشوعة ملاكل الرباءة، مع مراعاة املصاحل املرشوعة للأطراف الث غري

 ."س تغالل غري املرصح به لالخرتاعالرباءة تعويضًا مالمئًا عام يلحق به من رضر نتيجة لال

 حتدايت التنفيذ

اعتربت مجيع ادلول الأعضاء اليت تتيح الاس تثناء تقريبًا أأن الإطار القانوين لالس تثناء مناسب لتحقيق الأاداف  .11
وجد أأي خطة لتعديهل. ويف السلفادور، يُتوىخ اس تحداث حمك رصحي يتعلق هبذا الاس تثناء يف قانون املنشودة، ومل ت

امللكية الفكرية دلهيا. كام أأفاد الرد الوارد من ابكس تان أأن الاس تثناء "يُعترب وافيًا"، مع مالحظة أأنه مل تنشأأ قط حاجة 
ىل عامهل. اإ  اإ

 ]هناية الوثيقة[
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