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 معاهدة التعاون بشأن الرباءات
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 شروط تصويب الطلب الدويل يف حال إيداع عناصر أو أجزاء "عن خطأ"

عدادوثيقة   املكتب الأورويب للرباءات من اإ

 ملخص

لهيا يف املشاورات اليت عرض ت .1 املكتب الأورويب للرباءات مع ادلول  بدأأهاهذه الوثيقة الاس تنتاجات اليت مت التوصل اإ
دخال حمك من الأعضاء يف املنظمة الأوروبية للرباءات ومع مجموعات  معاهدة التعاون بشأأن يف املس تخدمني فامي يتعلق ابإ

دة حتديدا دقيقاالطلب، ودع يسمح مل الرباءات يداع تصحيح طلب دويل يف حال ب ، يف حالت ُمحدَّ من أأو أأجزاء  عنارصاإ
يف ته أأولوي ب ُطوِلب يف طلب سابقواردة ابلاكمل عنارص أأو أأجزاء "حصيحة"  تضمنيعن طريق "عن خطأأ" الطلب ادلويل 

 اترخي الإيداع ادلويل.

 معلومات أأساس ية

ودع  الطلاات ، عىل أأنه جيوز مل2000يونيو  1مدت يف )أأ( من معاهدة قانون الرباءات، اليت اعتُ (6)5تنص املادة  .2
غفال اس تدراك  يداع عن طريق بياين جزء من الوصف أأو رمس اإ الاياين خالل املهةل املقررة يف اجلزء املفقود أأو الرمس اإ

يف مرحةل لحقة، املودع  الاياين الوصف أأو الرمس فقود منامل زءاجل الطلب يفيُدَرج يف هذه احلاةل، و. الالحئة التنفيذية
ل و  ما وفقاترخي الإيداع يُعدَّ احلصول عىل اترخي استيفاء مجيع رشوط املكتب اجلزء املفقود، أأو اترخي تسمل فيه ا للتارخي اذلي اإ

يداع، أأهيام  ضافة اإىل ذكل، يأأيت لحقااإ ذا أأودع ات معاهدة قانون الرباءمن  )ب((6)5املادة تنص . واإ عىل أأن مودع الطلب اإ
يُسمح ملودع أأولوية طلب سابق، ب، يف اترخي الإيداع، وردت فيه مطالاة من طلبجزءا من الوصف أأو رسام بيانيا مفقودا 

دراج ذكل اجلزء  املقررة يف الالحئة الأخرى رشوط مع مراعاة ال وذكل يف الطلب مع الاحتفاظ بتارخي الإيداع، الطلب ابإ
 عاهدة قانون الرباءات.ملالتنفيذية 
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عاهدة التعاون بشأأن الرباءات القانوين ملنظام ال من  مواءمة ك ل توافقت الآراء عىل وبعد اعامتد معاهدة قانون الرباءات،  .3
 مجعية معاهدة التعاون بشأأنواكنت ( من معاهدة قانون الرباءات. 6)5املادة  التفاقية الأوروبية للرباءات معلنظام القانوين وال 

دراج أأحاكم الأجزاء املفقودة يف معاهدة التعاون بشأأن قد أأيدت ابلفعل، من حيث املادأأ،  2001الرباءات يف عام  اإ
ودخلت حزي  2005يف الهناية يف عام  20القاعدة حىت نُقحت عدة س نوات من املناقشات  الأمر الرباءات، ولكن اس تغرق

طار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات من اس تكامل  اتالطلاودع  متكني م وترتب عىل ذكل. 2007أأبريل  1التنفيذ يف  يف اإ
)مبا يف ذكل مجموعة  رسوماتالطالاات أأو املمفقود من الوصف أأو أأو جزء عنرص عن طريق التضمني ابلإحاةل ل الطلب ادلويل 

 الإيداع، دون التأأثر يف اترخي ُطولات بأأولويته حسب الأصول طلب سابق يفابلاكمل  ورديكون قد اكمةل من الرسومات( 
رسال  رهنا، وذكل عىل اترخي الإيداع ادلويل خطارات عدم التوافق مبوجب لإ  تسمل الطلاات واملاكتب املعينة بعض ماكتبابإ

 .8.20القاعدة 

عاهدة التعاون بشأأن الرباءات قابةل للتطايق عىل املكتب الأورويب الالحئة التنفيذية مل من 20قاعدة أأصاحت الو  .4
خطار عدم التوافق  اُمعي ن بوصفه مكتاا لتسمل الطلاات ومكتااات للرباء ملكتب الأورويب للرباءات بعد اخلاص ابعقب حسب اإ

اليت يه التفاقية ، و2007ديسمرب  13( حزي التنفيذ يف EPC 2000) 2000لعام لرباءات لتفاقية الأوروبية الدخول 
عىل أأن ُموِدع  2000من التفاقية الأوروبية للرباءات لعام ( 3)56 دةقاعلفتنص امعاهدة قانون الرباءات. رشوط طاقت 
، الإيداعمن الوصف أأو رسومات مفقود يف غضون املهةل املقررة دون التأأثر عىل اترخي مفقودة أأجزاء ودع أأن يجيوز الطلب 

 .الرشوط الأخرى مس توفاة ُطوِلات بأأولويته وأأن تكونيف طلب سابق واردة ابلاكمل الأجزاء املفقودة تكون رشيطة أأن 

 ابلتضمني ابلإحاةلبعد مرور عرش س نوات عىل بدء رساين أأحاكم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات اليت تسمح و  .5
 ودعوبسالسة ول يس تفيد ممعوما النظام  معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف املكتب الأورويب للرباءات، يعملمبقتىض 

ل هذه الضامانت الطلاات من   (.2012يف الس نة منذ عام  ملفا 40حنو يف ظروف اس تثنائية )اإ

عاهدة الالحئة التنفيذية ملمن  20القاعدة مبقتىض ماكتب تسمل الطلاات  ممارساتيف  اتظهر بعض الاختالفلكن ت و  .6
مودع الطلب  يكونهذه احلالت،   فف. يداع الأصيل خاطئادة يكون فهيا الإ حدَّ مُ  ص أأوضاعالتعاون بشأأن الرباءات فامي خي

 ابلإحاةلالطلب الصحيح الإيداع طلاا خاطئا ولكنه اكمل، وبعد ذكل حياول مودع الطلب تضمني يف اترخي قد أأودع ابخلطأأ 
يداع اترخي الإ يك ل يفقد مفقود  عىل أأنه جزءومجموعة من املطالاات الواردة يف طلب الأولوية املطالب به( متاما )وصف جديد 

املكتب الأورويب للرباءات(، فاإن بعض مثل ماكتب تسمل الطلاات )ورمغ أأن هذه الالامتسات ل يقبلها عدد من . ادلويل
ضافة عنارص ودعني مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية( تسمح للممثل ) ماكتب تسمل الطلاات الأخرى ابإ

 اء مفقودة.أأجز عىل أأهنا الأولوية أأحد طلاات يف بأأمكلها واردة 

قتىض الالحئة مب  هذا الأمر غر جائز املكتب الأورويب للرباءات( أأن ومهنا) الطلاات العديد من ماكتب تسمل ىير و  .7
عاارة املكتب الأورويب للرباءات بأأن احتج ، 2017مايو  يفيت ُعقدت يف ادلورة العارشة للفريق العامل الو. التنفيذية احلالية

ىل أأن ، يف حد ذاهتا، شرأأو من الوصف ت  "جزء مفقود" من املطالاات من أأجزاء ذكل العنرص غر موجودة ولكن مت   بعضااإ
يداع أأجزاء أأخرى من ذكل العنرص. ومن مثَّ فاإن تضمني "جزء  " عن طريق الإحاةل سوف يتطلب أأن يكون "اجلزء مفقوداإ

ذكل العنرص )غر الاكمل( الوارد يف الطلب ادلويل  ابلإحاةل "يمُك ل" حقاملطلوب تضمينه أأو الوصف ااملطالاات " من املفقود
 (.PCT/WG/10/25من تقرير ادلورة، الوثيقة  253)انظر الفقرة  حيل حمهل بشلك اكملل أأن يف اترخي الإيداع ادلويل، 

وترى مجموعة أأخرى من ماكتب تسمل الطلاات أأنه ينبغ ، يف مثل هذه احلاةل، أأن يكون من حق ُموِدع الطلب أأن  .8
ح خطأأه عن طريق تضمني "جزء يُص ل  فالنتيجة يه أأن املُوِدع اذلي مل يُدِرج أأي مطلب و/أأو أأي مفقودح ِ " ابلإحاةل. واإ

دراج تكل العنارص يف الطلب ادلويل عن طريق تضمني عنرص   مفقودوصف يف الطلب ادلويل عندما أأودعه سيُسَمح هل ابإ
ابلإحاةل، يف حني أأن املُوِدع اذلي حاول أأن يُدِرج تكل العنارص يف الطلب ادلويل عندما أأودعه ولكنه َأودع خطأأً املطالب 
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ن املُوِدع الثاين  اخلاطئة و/أأو الوصف اخلاطئ لن يُسَمح هل بتصحيح خطأأه عن طريق تقدمي العنارص الصحيحة. وبذكل فاإ
يداع طلب دويل ن اكنت  يُعاقَب عىل حماوةل اإ من  4و/أأو الوصف خاطئة. )انظر الفقرة  اتعنارص املطالااكمل، واإ

 (.PCT/WG/9/13  الوثيقة

املراحل ش ىت ب ادلويل عند ادلخول يف لمصر الطجتاه  املتاعة يثر الشك القانوينج هذا الاختالف يف الهنُ و  .9
 تب املعينة اليت تتعامل مع امللف.لسةل من الصعوابت العملية للماك، ويتسبب عالوة عىل ذكل يف س الوطنية

طار اجامتعات الفريق العامل يفو .10 مناقشات خالل الس نوات القليةل  دارت عاهدة التعاون بشأأن الرباءات،املعين مب اإ
للأحاكم املتعلقة ختارة تفسر ماكتب تسمل الطلاات واملاكتب املعينة/املُ الاختالف يف املاضية بشأأن كيفية معاجلة هذا 

ىل لكن تعذر ابلإحاةل. و لأجزاء املفقودة تضمني اب  ما يوجد حاليا يف عىل أأساس س ال امليض قدما اتفاق بشأأن أأي التوصل اإ
 .املفقودةبشأأن الأجزاء من أأحاكم لرباءات التعاون بشأأن امعاهدة 

ماكنية اس تكشاف  2015ادلورة الثامنة للفريق العامل يف عام  ولهذا السبب، تقرر يف .11 يسمح  متاما صياغة حمك جديداإ
املودعة "عن خطأأ" الواردة يف وصف عنارص الو/أأو أأن يس تعيض عن املطالاات ، بدقيقا دة حتديداحدَّ ، يف حالت مُ للمودع

 يف طلب الأولوية. ةلوصف الواردعنارص او/أأو  اتمن املطالا "حصيحة"معادةل  نسخةكام ُأودع ب الطلب ادلويل 

م املكتب ادلويل مرشوع ، قدَّ 2016الرباءات يف عام  التعاون بشأأن ادلورة التاسعة للفريق العامل املعين مبعاهدة يفو .12
ىل اقرتاح  دراج قاعدة جديدة تسمح ملودع  الطلاات بتصحيح الطلب ادلويل دون تعديل اترخي الإيداع ادلويل يدعو اإ اإ

  وجه اخلصوص:عىل ح ما ييلاقرتُ و (. PCT/WG/9/13)انظر الوثيقة 

  ل  5.20يف القاعدة الواردة " املفقودةلأجزاء اب"اخلاصة )أأ( لتوضيح أأن الأحاكم احلالية 5.20ل القاعدة عدَّ تُ أأن
ىل  ل اإ  من مفقودا "حقا"احلالت اليت يكون فهيا جزء من الوصف أأو املطالاات أأو الرسومات  مشولهتدف اإ
من بأأمكهل عنرص أأو جزء ُأودع فهيا ابخلطأأ لت اليت احلال هتدف اإىل مشول  اولكهن ،الطلب ادلويل

 ادلويل؛ الطلب

  5.20 برمق تسمح قاعدة جديدةأأن
)اثنيا(
صف أأو مطالاات أأو )و أأي عنرص أأن يلمتس حذف الطلب بودع مل 

يؤكد تضمني العنرص أأو اجلزء الصحيح املاكئف ابلإحاةل كام أأن من الطلب ادلويل و  ُأودع خطأأً رمس( أأو جزء 
 بأأولويته يف الطلب ادلويل؛ُمطالب  سابقطلب ورد يف 

  ابلعنرص أأو حُيذف العنرص أأو اجلزء املودع خطأأً ويُس تعاض عنه ، حسب الأصولويف حاةل التضمني ابلإحاةل
 اجلزء الصحيح دون تغير اترخي الإيداع ادلويل؛

  ُذا مل ي ناترب ع واإ حسب الأصول، فاإن مكتب تسمل الطلاات سوف  ابلإحاةل العنرص أأو اجلزء الصحيح ُمضمَّ
م،  يتعامل ببساطة مع الطلب ادلويل كام لو أأن الامتس املُوِدع حبذف العنرص أأو اجلزء املُوَدع خطأأً مل يُقدَّ

 ؛مييض الطلب ادلويل "دون تصحيح" وسوف

   يداع العنرص أأو اجلزء املعين. يكف  أأن يكون ُموِدع الطلب ببساطة س لن يُطلب من مكتب تسمل و مل يقصد اإ
 ؛أأم لخطأأً ابلفعل ُأودع العنرص أأو اجلزء قد هل الطلاات أأن يقرر 

   ويل؛ادلنرش حدوث ال لضامن اكامتل العملية بأأمكلها قبل  7.20القاعدة  املهل املنصوص علهيا يفق طاَّ تُ س 
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 دارة ا ماكن اإ ضافية  رسوماأأن تتقاىض لاحث ادلويل س يكون ابإ جراء تصحيحاإ بالغ الإدارة ابلامتس اإ  يف حاةل اإ
عداد تقرير الاحث ادلويل.تكون الإدارة قد رشعت القاعدة اجلديدة بعد أأن  مبقتىض  يف اإ

  ُخطار بعدم التوافق تسمل الطلاات سمح ملاكتب سي ذا اكن واملاكتب املعينة بتقدمي اإ قانوهنا الوطين ل يسمح اإ
 يداعات اخلاطئة.بتصحيح الإ 

تساءل املكتب الأورويب يف تكل ادلورة. و موضع شك   توافق هذا الاقرتاح مع معاهدة قانون الرباءاتاكن و  .13
ذا اكن التغيرللرباءات،  ( من معاهدة قانون الرباءات، اليت تنص 1)2 املقرتح لن يتعارض مع املادة عىل وجه اخلصوص، عام اإ

جيادليسوا أأحرارا يف هدة قانون الرباءات معا مبوجبعىل أأن الأطراف املتعاقدة  كشف تعديل نطاق ال س ال أأخرى ميكن هبا  اإ
زاء اتساع الفجوة بني  اات ل بتارخي الإيداع املطاقة عىل الط الرشوط املتعلقة دون تغير اترخي الإيداع، وأأعرب عن قلقه اإ

قلميية. وذلكل ُطلب ل ادلولية وتكل املطاقة عىل الط  ادلورة القادمة للفريق  عىل من املكتب ادلويل أأن يعرضاات الوطنية والإ
عاهدة قانون الرباءات تتعلق مب قضاايما ُأثر من بشأأن  تقيامي 2017الرباءات يف عام التعاون بشأأن العامل املعين مبعاهدة 

 (.PCT/WG/9/28من تقرير ادلورة، الوثيقة  309)انظر الفقرة 

الرباءات يف التعاون بشأأن يف ادلورة العارشة للفريق العامل املعين مبعاهدة عرض املكتب ادلويل التحليل التايل ف .14
 (:PCT/WG/10/10)انظر الوثيقة  2017 عام

  املعاهدة. مبوجبيف نطاق اختصاص الأطراف املتعاقدة  فسر معاهدة قانون الرباءات حرصايندرج ت 

  ُم الرشوط املرتاطة بتارخي معاهدة قانون الرباءات ل ت الإيداع املنصوص علهيا يف معاهدة التعاون بشأأن نظ 
 من معاهدة قانون الرباءات، وفامي خيص الطلاات ادلولية، ل تطاق معاهدة ()ب(1)3 الرباءات. ومعاًل ابملادة

ل يف دوةل متعاقدة  قانون الرباءات بعد  يادأأ خبصوص املهل الزمنية دلخول املرحةل الوطنية وأأي اإجراء مبوجهبا اإ
فاإن مسأأةل التوافق مع ذلكل و ملرحةل الوطنية، مع مراعاة أأحاكم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.دخول ا

زاء اتساعمعاهدة قانون الرباءات ل تتعلق ابلقرتاح نفسه ولكهنا تثر فقط اخملاوف  اترخي رشوط الفجوة بني  اإ
معاهدة قانون الرباءات، الواردة يف داع يالإ اترخي رشوط معاهدة التعاون بشأأن الرباءات والواردة يف يداع الإ 
يف  امتعاقد اطرف أأيضاتكون يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، و  اعضو اليت تكون  وةلتمتكن ادلذا مل اإ 

الطلاات الوطنية أأو ص ذلكل فامي خي الوطين أأو الإقلمي  تاعا امواءمة قانوهن من معاهدة قانون الرباءات،
قلميية املودعة   .صاحلهاادلوةل أأو ل تكل دلىالإ

  اترخي الإيداع. رشوط خمتلفة بشأأن  عىلمعاهدة قانون الرباءات ومعاهدة التعاون بشأأن الرباءات  نص ابلفعلت
 عىل سبيل املثال:

من معاهدة التعاون بشأأن  11املادة شرتط من معاهدة قانون الرباءات، ت  5عىل خالف املادة  -
وأأن ، جزء يادو يف ظاهره أأنه مطلب حاميةالإيداع عىل اترخي يف ويل ادلطلب الالرباءات أأن حيتوي 
دها مكتب تسمل الطلاات يكون الطلب حمررا  .ابللغة اليت حد 

، دون فقدان اترخي ابلإحاةل عنرص اكملجُتزي تضمني يف حني أأن معاهدة التعاون بشأأن الرباءات  -
 ءات.الإيداع ادلويل، فاإن هذا اخليار ل توفره معاهدة قانون الربا

الوصف لس تعاضة عن أأن تسمح اب لها تعاقدة جيوزامل دلوةل عىل أأن امعاهدة قانون الرباءات تنص  -
يداعه،اإىل طلب س اق حاةل والرسومات ابإ   هذا اخليار.ل توفر معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ولكن  اإ
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دراج بيان تضمني ابلإحاأأن يف حني  - ةل يف الطلب معاهدة التعاون بشأأن الرباءات تنص عىل أأن اإ
لزايم لصالحية أأي تضمني لعنرص أأو جزء انقص ابلإحاةل، جيوز،  يف اترخيادلويل،  الإيداع، رشط اإ

أأن يشرتط وجود  (بذكل مالزَ دون أأن يكون مُ )مبوجب معاهدة قانون الرباءات، لأي طرف متعاقد 
 ايان.هذا ال 

ة لأس ااب املُ ودعت ا .15 ىل أأن يعرب مرة أأخرى، أأدانه وَّضَّ يف ادلورة العارشة للفريق العامل املكتب الأورويب للرباءات اإ
زاء توافقاملعين مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات، عن شكوكه  طار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات  اإ الهنج اجلديد املقرتح يف اإ

 (.PCT/WG/10/24الوثيقة  من ملخص رئيس ادلورة، 88)انظر الفقرة  معاهدة قانون الرباءاتمع 

التشاور مع ك ادلول الأعضاء يف  بعدأأفاد املكتب الأورويب للرباءات بأأنه قد يكون بوسعه، مع ذكل، و  .16
ع ودَ أأي عنرص أأو جزء مُ ذف حبسامح " عدم ال 1لرشوط التالية: "ابالهنج اجلديد املقرتح  تأأييدالأوروبية للرباءات،  املنظمة
 ً خطار بعدم " ومنح املكتب الأ 2؛ "خطأأ صدار اإ ماكنية اإ التوافق ورويب للرباءات بصفته مكتاا لتسمل الطلاات ومكتاا معي نا اإ

5.20 قرتحةفامي خيص القاعدة امل
)اثنيا(

دارة أأي " ومتكني 3؛ " دارات ال اإ ضايف يف حاةل تضمني ادلاحث من اإ ويل من فرض رمس اإ
عداد تقرير الا  حث ادلويل.عنرص أأو جزء "حصيح" بعد رشوع الإدارة يف اإ

 الأجزاء املودعة خطأأ  وأأ عنارص بشأأن ال قاعدة اإدخال ادلاع  اإىل املكتب ادلويل اقرتاح تقيمي 

 مع معاهدة قانون الرباءات الاقرتاحتوافق 

الطلاات ادلولية مبوجب حبمك القانون يقيض بأأن متتثل لزام اإ املكتب الأورويب للرباءات وافق عىل عدم وجود رمغ أأن  .17
ىل أأنه املكتب اليت حددهتا معاهدة قانون الرباءات، أأشار الإيداع معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ملتطلاات اترخي   يوجدن اكاإ

طار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات  ىل أأقىص عىل رضورة دامئا توافق يف الآراء يف اإ مواءمة معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، اإ
 (.PCT/R/1/26من الوثيقة  66ممكن، مع أأحاكم معاهدة قانون الرباءات )انظر، عىل سبيل املثال، الفقرة حد 

الك متطابقة، فاإن  ليستيف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ومعاهدة قانون الرباءات  واردةرمغ أأن رشوط الإيداع الو  .18
ىل هيمعاهدة التعاون بشأأن الرباءات ومعاهدة قانون الرباءات من  . وذلكل ينبغ  أأن تكون الرشوط الشلكية تنس يقدفان اإ

التعديالت املدخةل عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات متوافقة مع املعاير املنصوص علهيا يف معاهدة قانون الرباءات لتجنب 
أأنه ل  أأيضاُذكر . و تاهامك  قوم عليه معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ومعاهدة قانون الرباءاتتاذلي تنس يق تقويض هدف ال 

أأنه و  ،توافق الاقرتاح مع معاهدة قانون الرباءاتبشأأن ميكن اس تخالص أأي اس تنتاج من الوثيقة اليت أأعدها املكتب ادلويل 
 يف تكل الوثيقة.دون أأن يُبت  فهيا هذه املسأأةل ذلكل تُركت 

جياد من منظور معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، و  .19 ىل زايدةلتصحيح طلب دويل خاطئ  أأساس قانوينس يؤدي اإ  اإ
هناء الوضوح واليقني القانوين عن طريق  ىل عواقب سلاية  من مكتب لآخراختالف املامرسات اإ ودع  لك من مُ لمما يؤدي اإ

 الطلاات واملاكتب.

 التفاقية الأوروبية للرباءات معقرتاح توافق الا

ن أأغلاية ادلول املتعاقدة  .20 القصد الترشيع  اكن و  ،مة مبعاهدة قانون الرباءاتلزَ مُ التفاقية الأوروبية للرباءات  مبوجباإ
الالزتامات ادلولية  معالتفاقية الأوروبية للرباءات توافق  هو ضامن 2000مراجعة التفاقية الأوروبية للرباءات يف عام من 

وأأي تعديالت املكتب الأورويب للرباءات  اتممارسامتىش تمعاهدة قانون الرباءات. ولهذا السبب، لدلول املتعاقدة مبوجب 
 مع معاهدة قانون الرباءات. التفاقية الأوروبية للرباءاتعىل 
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من الوصف أأو مفقودة أأجزاء يداع أأساس لإ ويه مبثابة من التفاقية الأوروبية للرباءات،  56قاعدة ل تسمح الو .21
بعض، أأو ك، عنارص الوصف اذلي ُأودع  أأو استبدال أأو حذف يليسمح بتعدمن شأأنه أأن تفسر أأي ب مفقودة،رسومات 
يداع )يف الأصل  من الأس ااب يف قضية جملس الطعون التابع للمكتب الأورويب  12و 11النقطتان للحصول عىل اترخي اإ

عىل الرسومات نفسه التفسر أأن يرسي جيب و (. J 15/12من الأس ااب يف القضية رمق  4، والنقطة J 27/10للرباءات رمق 
يف اترخي الإيداع، جيب  الكشفلطلب حيدده اخلاص ابنطاق الكشف قائل بأأن املادأأ المن س تثناء عىل سبيل الا. و املفقودة
 تفسرا ضيقا. للرباءات من التفاقية الأوروبية 56 قاعدةال تفسر

من  90وفقا للامدة وط الشلكية للتحقق من امتثاهل للرش حفص الطلب عىل أأن  للرباءات التفاقية الأوروبيةوتنص  .22
من الأس ااب يف  13النقطة ) رسوماتالأأو  جزء من الوصفمدى نقصان تقيمي التفاقية الأوربية للرباءات ينطوي عىل 

، سواء عىل الفور من الواحضذلكل، جيب أأن يكون و(. J 27/10قضية جملس الطعون التابع للمكتب الأورويب للرباءات رمق 
ش ىل J 2/12من الأس ااب يف القضية رمق  9انظر النقطة الطلب )ودع ارة مأأو بناء عىل اإ مضمون الواثئق كام يه ( استنادا اإ

 .بال شك رسومات مفقودالجزءا من الوصف أأو هناك ، أأن مودعة يف اترخي الإيداع

ىل الوصف اذلي مفقودة "أأجزاء  عاارة يفالوارد يشر مصطلح "الوصف" و  .23 من أأجل ُأوِدع يف الأصل من الوصف" اإ
يداع و ىل أأي احلصول عىل اترخي اإ آخر، ل يشر اإ ىل الوصف ، عىل سبيل املثال، فال يشروصف أ اكن املودع يقصد ي اذلاإ

يداعه  أأن  عىل احلريف، االوصف"، مبعناهمفقودة من  "أأجزاءعاارة  وتدلأأولوية. اخلاص بأأي طلب  وصفالأأو يف احلقيقة اإ
يداعها أأجزاء أأخرى توجد ودة أأو غائاة ولكن فقمبعض أأجزاء الوصف  من الأس ااب يف قضية جملس الطعون  11النقطة )مت اإ

طار التفاقية الأوروبية  يف ،عىل ذكل، ل يوجد (. وبناءJ 27/10التابع للمكتب الأورويب للرباءات رمق  جمال للرباءات، اإ
 "خاطئة".اكنت يف اترخي الإيداع بدت اكمةًل و ُأوِدعت الطلب اليت  واثئق القائل بأأن تفسرل ل 

بعد اترخي الإيداع )املادة طلب ه ل جيوز الزايدة يف مضمون الالتفاقية الأوروبية للرباءات أأنلمن املاادئ الأساس ية و  .24
 G وهو ما أأكدته قضااي جملس الطعون التابع للمكتب الأورويب للرباءات رمق، للرباءات( من التفاقية الأوروبية 2)123

. الأخرى طرافالأ يف مصلحة يصب اليقني القانوين و ويساعد ذكل عىل حتقيق (. وغرها G 2/95و ،G 11/91و ،3/89
معقول يف اترخي عىل حنو من حمتوايت الكشف اليت مل يكن من املمكن توقعها  افاجأأ امجلهور مبطالاات أأو غرهيُ وجيب أأل 

 الطلب حقا اس تئثارايودع منح مُ عالوة عىل ذكل، جيب أأل يُ و الأصل. اليت ُأودعت يف الإيداع بناء عىل واثئق الطلب 
يداع كشف عنه موضوع مل يُ  بشأأن مبدأأ أأس اقية الإيداع الذلين يقوم علهيام " و أأة"نظرية املاكف، وذكل مبقتىض الطلبيف اترخي اإ

( من التفاقية 2)123أأن املادة هو الكشف بعد اترخي الإيداع  توس يع نطاقأأمهية حظر ما يؤكد و  .نظام الرباءات الأورويب
بطال للرباءات الأوروبية من  138و 100خالل الإجراءات الوطنية )انظر املادتني  متثل مسوغا لالعرتاض ومسوغا لالإ

 (.للرباءات التفاقية الأوروبية

من  اجزءُموَدع طلب  مجيع املعلومات الواردة يفتكون ( من التفاقية الأوروبية للرباءات، 2)123متاش يا مع املادة و  .25
 ب.لعىل أأنه تعديل أأو تصحيح للطحذفها  اإىلجيب أأن يُنَظر ذلكل، والكشف عن الاخرتاع. 

عىل سبيل ( ات)الوصف أأو املطالاات أأو مجموعة الرسومالاخرتاع املكشوف عنه العنارص اليت حتدد اكمل استبدال و  .26
ً أأحد العنارص قد ُأودع الطلب بأأن ودع الطلب بناء عىل تقيمي مُ واثئق تصحيح  ىل تغير " "خطأأ الكشف من شأأنه أأن يؤدي اإ
ن من التفاقية الأوروبية للرباءات، حىت  139مبوجب القاعدة يُقبل ذكل قد ل من مثَّ، ب. و للطاخلاص اب اكنت هذه اإ

للمكتب الأورويب من الأس ااب يف قضية جملس الطعون التابع  4و 3النقطتني  رص موجودة يف طلب الأولوية )انظرالعنا
 (.G 2/95من الأس ااب يف القضية رمق  4و 2والنقطتني ، G 11/91للرباءات رمق 

ضع رشوطا متيل لصاحل ل جيوز للأطراف املتعاقدة أأن تعىل أأنه  ( من معاهدة قانون الرباءات1)2املادة وتنص  .27
من التفاقية الأوروبية للرباءات  56 لقاعدةوتطاق امن معاهدة قانون الرباءات.  5املادة ط رشومن  أأكرثالطلاات ودع  م
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 يفالواردة  CA/PL 5/02 Rev.1 Add.1: 2002 تفسرية مالحظات)انظر الرباءات  ( من معاهدة قانون6)5املادة 
مع  بعيدصياغهتا اإىل حد تتوافق ( و 102، 2007للمكتب الأورويب للرباءات  اجلريدة الرمسية من 5الطاعة اخلاصة رمق 

من  56قاعدة لالتابع للمكتب الأورويب للرباءات ل جملس الطعونالصياغة املس تخدمة يف معاهدة قانون الرباءات. وتفسر 
ليه ساس التفاقية الأوروبية للرباءات هو الأ   عاهدة قانون الرباءات.يف تفسره مل املكتب الأورويب للرباءاتاذلي يستند اإ

الاقرتاح اذلي  عىل غرار( 56 القاعدة)ل س امي  للرباءات تفاقية الأوروبيةلالفيذية يادو أأن تعديالت الالحئة التن و  .28
قائل بأأن الكشف اخلاص ابلطلب يف التفاقية الأوروبية للرباءات الاملنصوص عليه شكك يف املادأأ أأعده املكتب ادلويل تُ 

د  .ُأوِدعتواثئق الطلب كام بيداع يف اترخي الإ  حُيدَّ

 ةجديداإدخال قاعدة  رشوط –نتاجئ املشاورات 

ن  .29 دال القائل بأأن ادأأ امل اإ حمك جديد يسمح بتصحيح وأأي يف اترخي الإيداع هو أأحد أأسس نظام الرباءات.  كشف حُيدَّ
ً " وجود عنارص أأو أأجزاء مودعة الطلب ادلويل يف حاةل أأن الأحاكم  اس تثناء لهذا املادأأ الأسايس. كامس يكون مبثابة " خطأأ
اس تثناء  )أأ(( يه أأيضا6.20و "2")أأ(5.20و 18.4)القواعد تضمني أأجزاء مفقودة ابلإحاةل الطلب ب ودع احلالية اليت تسمح مل
5.20ذلكل، يادو من املالمئ أأن ختضع القاعدة ولهذا املادأأ الأسايس. 

)اثنيا(
اخلاصة الرشوط املقرتحة لرشوط مشاهبة لتكل  

ل برشط أأن تكون الأجزاء أأو عىل لتضمني ابلإحاةل دون التأأثر ل يُسمح اب ، أأي  ابلس تثناءات احلالية اترخي الإيداع ادلويل اإ
 يف اترخي الإيداع ادلويل. تهأأولوي بلات و ابلاكمل يف الطلب السابق اذلي طُ واردة العنارص ذات الصةل 

التابعة للمكتب الأورويب قانون الرباءات املعنية ب لجنةال أأعاله واملناقشات اليت جرت يف وحضَّ عىل أأساس التحليل املُ و  .30
املكتب قدم من الاقرتاح املفاإن املكتب الأورويب للرباءات ليك يس تطيع أأن يؤيد مع املس تخدمني الأوروبيني، و لرباءات ل

ىل السامح بتصحيح بشأأن ادلويل  دخال أأساس قانوين هيدف اإ ً الطلب ادلويل عنارص أأو أأجزاء اإ عىل  اليت ُأوِدعت خطأأ
 :التالية وفقا للرشوطهذا الاقرتاح زايدة حتديد ب الأولوية، يقرتح املكتب الأورويب للرباءات لأأساس ط

 تسمل  الطلاات بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات  اخلاصة مباكتب ينبغ  تعديل املاادئ التوجهيية
احلالت اليت يكون فهيا جزء من الوصف أأو املطالاات أأو شمل سوى ل ت  5.20ح أأن القاعدة يتوض ل 

من  اكملعنرص أأو جزء ُأودع فهيا ابخلطأأ اليت وليس احلالت  ،ب ادلويللالطمن " حقا"مفقودا الرسومات 
 ؛الطلب ادلويل

  ن أأن يُضمَّ فقط ب، بل ينبغ  أأن يسمح ينبغ  أأل يسمح احلمك اجلديد "ابستبدال" العنرص أأو اجلزء اخلاطئو
 يف طلب الأولوية؛الوارد ابلاكمل العنرص أأو اجلزء الصحيح حاةل ابلإ 

  ًل يف مرحةل ما قبل النرش؛وينبغ  أأل يُسمح ابلتضمني ابلإحاةل والتصحيح للعنرص أأو اجلزء املُوَدع خطأأ  اإ

  دارة حق يكون من ينبغ  أأن و ذا اكن الاحث  ارسومأأن تتقاىض الاحث ادلويل اإ ضافية اإ اع لإيداخلاص اباإ
 اخلاطئ قد بدأأ ابلفعل؛

  خطار بعدم التوافق تسمل الطلاات وينبغ  السامح ملاكتب ذا اكن قانوهنا الوطين واملاكتب املعينة بتقدمي اإ ل اإ
 يسمح بتصحيح الإيداعات اخلاطئة.

ىل النظر يف مدعو الفريق العامل و  .31 اإ
 من هذه الوثيقة. 30الاقرتاح الوارد يف الفقرة 

 ]هناية الوثيقة[


