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 ملخص معيل

ًيذ .1 نة تنف ية بقانوللجا لقرار ا رشة، املعقودة من ن الرباءاتملعنادلامئة ا ثة  ثا ع يف دورهتا ا ل ، يف 2009 مارس 27 إىل 23ل
يدية حول أنظمة الاعرتاض عىل الرباءات  هيف، أعدت األمانة دراسة  متن ثوقد حددت هذه الويقة  ).SCP/14/5ثالويقة (ج

تاجات تضمن أي ا تعددة ألنظمة الاعرتاض القامئة عىل حنو شامل، ومل  سـتناجلوانب ا ت  .مل

نة يفو .2 للجيذا لقرار ا ً رشة، املعقودة من تنف سادسة  ع دورهتا ا يف،2011 مايو 20 إىل 16ل نة من جن، يف  للجبت ا  طل
ية تديل هبا ادلول األعضاء SCP/14/5ثالويقة  مراجعة األمانة راجعت يقات املطروحة، وأي معلومات إضا فيف ضوء ا . لتعل

ثوهذه الويقة تليب الطلب املذكور وتراجع الويق تعلق ةث رشة يفامي  ع ابلقضااي اليت طرحهتا ادلول األعضاء يف ادلورات الرابعة 
نة، يف ضوء املعلومات  رشة  سادسة  رشة وا سة  للجواخلا ل عم يةع  اليت قدمهتا ادلول األعضاء فامي خيص أنظمة فاإلضا

 .SCP/9/17ث وأعدت الويقة .الاعرتاض

رشة، املعقودة من و .3 سابعة  عيف دورهتا ا س 9 إىل 5ل نة إىل األمانة أن جتري مزيدا من 2011مرب يد بت ا  ،ً للج طل
ية تديل هبا ادلول يف ضوء، )أنظمة الاعرتاض (SCP/9/17ثاملراجعة عىل الويقة  يقات املطروحة، وأي معلومات إضا ف ا لتعل

يات اإلدارية لإللغاء واإلبطال، واإلجراءات املامثةل األخرى اليت مل  نالاألعضاء، خاصة حول اآل . ث يف الويقة املذكورةلوهاتيمت 
يذ الطلب املذكور نة املزمع عقدها من سـُت، تنفوبعد  رشة  نة  ثا للجقدم الويقة إىل ادلورة ا ل عث  .2012 مايو 25 إىل 21م

ثاين حملة عامة عن أنظمة الاعرتاضو .4 تعلقة لبعد مقدمة عامة، يقدم الفصل ا يات اإلدارية لإللغاء واإلبطال ا مل وسائر اآل ل
بدلان كام يههبا ثري من ا ل موجودة يف  بني .ك تلف الفصل يو ختيف  يةض  أنظمة الاعرتاك صف كام ي ، من بدل إىل آخرطنالو

نح الرباءة  .ماخلصائص العامة ألنظمة الاعرتاض يف إجراءات 

نظام الرباءاتو .5 سلمي  ثالث أهداف أنظمة الاعرتاض ودورها يف األداء ا ليصف الفصل ا ل يفيوحض الفصل و.ل تاك ل ا  ل
نظور وائدوالف يهتا جودة الرباءات م من  يهتا كفاءة إجراءات الرباءات وكذكل حوصال ليك تدمع أنظمة الاعرتاض أهداف لوفعا

ياسات العامة للك بدل   .لسـا

لناول الفصل الرابع الاتفاقات ادلويةو .6 نظم أي معاهدة دوية أنظمة الاعرتاض عىل الرباءات يف حد و .ًحتديدا يت لال  ت
تجارة بعإال أنذاهتا،  تصةل اب ية الفكرية ا ية يف اتفاق جوانب حقوق ا تعلقة ابجلوانب اإلجرا لض األحاكم ا مل ئ اتفاق  (مللكمل
ًبق أيضا عىل إجراءات الاعرتاضي ومعاهدة قانون الرباءات قد )يتربس  .نط

يةو .7 ية يف /فيصف الفصل اخلامس القوانني واملامرسات اجلغرا ياقلمياإل تارياك والربازيل لأسرتا وادلامنرك ومرص  سـوكو
ند  ندوراس وا يا و ندا وأملا هو ه ن لنل سويدوالرنوجيف يا وا با هورية مودلوفا وإ تان والربتغال و ل واب ن سـ مجسـ تب األورويب  ك ملكوا

ية )EPO(للرباءات  تحدة األمر يكوالوالايت ا يوية للرباءات مل نظمة األوروية اآل سـ وا ب تب األورويب للرباءات ) EAPO(مل ملكوا
)EPO(ثةل ملم تلفةم كأ  .خملوسة عىل أنظمة الاعرتاض ا

بقة عرضيو ًوأخريا، .8 تعلقة بأنظمة الاعرتاض، ويه أنظمة إعادة الفحص ا يات األخرى ا سادس بعض اآل ملط الفصل ا مل ل ل
يايف  يات مالحظات الغري والرنوجي وادلامنرك لأسرتا ية، وآ تحدة األمر ل والوالايت ا يا يف املوجودةيكمل  وادلامنرك والصني لأسرتا
يك  الصنيو ياابن وا ندا وا سـو ل ملكنل بني والرنوجيف تان وا لفل واب هورية كوركسـ يا ايمجو هورية سلوفا كو  والاحتاد الرويس مج

يا با يا وإ نوسلوفا سـ تحدة ك يات مل واململكة ا تب األورويب للرباءات، ابإلضافة إىل سائر اآل ية وا تحدة األمر لوالوالايت ا ملكمل يك
هورية كوراي والاحتاد الرويس اإلدارية لإللغاء واإلبطال اليت  بني و يك وا ياابن وا تارياك وا مجتوفرها الصني وكو لفل سـ ل ملكسـ

يا ية كوسلوفا تحدة األمر يكوالوالايت ا تحدة مل بريو .ملواململكة ا يق  ست أنظمة اعرتاض ابملعىن ادل تعيه  للي ق فقد  مع ذكل،و .ل
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شرتك وهو زايدة جودة ا عىل أساس ث يف هذه الويقةتأدرج ملهدف ا نوحة يف ضوء املعرفة األوسع لعامة ال مجلالرباءات ا  هورملم
ية فية توفري معلومات إضا   .بغ

تعلقة هباو .9 يات ا تلفة واآل يال مقاران ألنظمة الاعرتاض ا سابع  ملأخريا، يوفر الفصل ا ل خمل حتل ًل ً يص . ً تلخوهو هيدف إىل 
تعلقة هبا،  يات ا بادةل بني أنظمة الاعرتاض واآل ملالعالقة ا ل يد الوطين يف جمال أنظمة وء يف ضملت لصعاإلصالحات األخرية عىل ا

تاجات حمددةأن يقدمالاعرتاض، دون  ثاين ومن مث. سـتن أي ا توي املرفق ا ل،  ثهذه الويقة عىل جدول مقارن لحي
يات تلفة للآل  .خملا
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 مقدمة ًأوال

رشة املعقودة من  .10 ثة  ثا عيف دورهتا ا ل بت ا، 2009 مارس 27 إىل 23ل يف،  لليف  طل ية بقانون جنة جن ملعنادلامئة ا
تني، وهام نقل الرباءات تني إضا نة حول  يدية من أجل ادلورة القادمة  بو أن تعد دراسات  ي إىل أمانة الو ي للج ه في قضمت

يا وأنظمة الاعرتاض نولو جا  .لتك

س .11 تني  نة أن هاتني ا همت ا يوقد  ي لللج لقض  وضعت خالل  القضااي األخرى الواردة يف القامئة اليتت هلام األولوية عىلف
نة، والواردة يف مرفق الويقةتني ادلور رشة  ثة  ثا رشة وا ية  ثا ثا للج ل ل ن عل ثمن الويقة ) ج (8انظر الفقرة  (SCP/13/7 ع

SCP/12/4 Rev. .( 

سأةل أنظمة الاعرتاض SCP/14/5ثعىل ذكل، أعدت األمانة الويقة بناء و .12 يدية حول  م كدراسة  دلورة لتقدم لمته
نة، امل رشة  للجالرابعة  ناير 29 إىل 25عقودة من ع  . 2010ي 

رشة، املعقودة من و .13 سادسة  عيف دورهتا ا نة إىل األمانة أن تراجع2011 مايو 20 إىل 16ل بت ا يف،  للج، يف  طل  جن
يدية حول أنظمة الاعرتاض ية تديل هبا  SCP/14/5ث الويقة لمتهادلراسة ا يقات املطروحة، وأي معلومات إضا فيف ضوء ا لتعل

ث هذه الويقة تليب الطلب املذكور وتراجع الويقة.ادلول األعضاء تعلق ابلقضااي اليت طرحهتا ادلول األعضاء يف ادلورات  ث يفامي 
نة، يف ضوء املعلومات اليت قدمهتا ادلول األعضاء فامي خيص أنظمة  رشة  سادسة  رشة وا سة  رشة واخلا للجالرابعة  ل عم ع ع

 1.الاعرتاض

ية ث فإن الويقةعىل ذكل،بناء و .14 نة، املعقودة من SCP/9/17 لاحلا رشة  سابعة  للج املقدمة إىل ادلورة ا  إىل 5عل
سمرب  11 هومة عىل أهنا إجراءات حضورية 2011يد شلك أسايس أنظمة الاعرتاض، ا ناولت  ملف،  ب ذات إطار زمين حمدد ت

تحقاق خصم ما يعرتضمبوجهبا  بة و .لردلعطى مودع أو ماكل الرباءة الفرصة ُللرباءات ويالاخرتاعات سـ عىل ا لنسـمع ذكل، اب
نوحة  تعلق بزايدة جودة الرباءات ا شرتك ا ملمهدف ا مل مل هورلل ثل مجليف ضوء املعرفة األوسع لعامة ا تعلقة هبا،  يات ا م، واآل مل ل

سابقة ملاكتب الرباءات، ويه  ية ا نا ية ا تقدمي معلومات حول حاةل ا سمح للغري  يات اليت  لأنظمة إعادة الفحص واآل ع لص ن ب ت لتقل
سادسموصو لفة أيضا يف الفصل ا ً. 

متل أن  .15 بري أنحملمع ذكل، من ا ناك احامتل  بار أن  كواب ه تلفة حتت مظةل ينمعا" نظام اعرتاض" يكون للمصطلح عت خم 
تلفة، تلفة أو يف اللغات ا ية ا خملالقوانني الو خمل يه، ابإلضافة إىل املعلومات حول أنظمة الاعرتاض، ابملعىن املذكور طن علوناء   ب

ية، مبا يف ذكلفإن توفرة وفق القوانني الو تعددة ا ن ادلول األعضاء قد قدمت معلومات حول اإلجراءات ا مل يل ،طمل سب عىل 
بعة دلى ماكتب الرباءات ثال، إجراءات اإلبطال أو اإللغاء ا تا ية و/ململ به القضا ئات  ئا شـ أو احملامك واإلجراءات ذات الصةل /لهي

نوحة واليت  ملميد الرباءات ا سني جودة الرباءات هتدف هذه اإلجراءات ورمغ أن . 2فقط ماكل الرباءة فعهايربتقي حتأيضا إىل  ً
نوحة،  يدية ، ألن الغرض من وراء ادلراسةSCP/9/17 ث الويقةهذه هنا مل تدرج يففإملما الرتكزي عىل أنظمة  اكن هو لمتها

ها الغري بوجه عام واآل يا اليت ير لالاعرتاض احلضورية احملددة ز فعن ً يات م ثل إجراءات إعادة الفحص، وآ تعلقة هبا،  ليات ا ممل
  مع ذكل. مالحظات الغري األخرى املعمول هبا دلى ماكتب الرباءات

                                                 

تعممي رمق   1 تجابة  للا يا، وردت املعلومات من 2011ن يويو 10 املؤرخ يف 7992سـ يكلأسرتا ندوراس وا يا و يا وأملا ندا وجور سـ وادلامنرك و ه ن ملكنل ج  ف
تب األورويب  ية وا تحدة األمر يا والوالايت ا سويد وأوكرا يا وا با يا وإ هورية سلوفا هورية مودلوفا و هورية كوراي و تان والربتغال و ملكواب يك مج مج ملمج ن ل ن سـ ك كسـ

 .)EPO(للرباءات 
هورية كوراي و  2 يك و تارياك وا مجوردت معلومات حول هذه اإلجراءات من كو سـ يا مجهوريةملكسـ  .كسلوفا
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نة إىل األمانة أن تراجع الويقة و .15 بت ا رشة  سابعة  ثيف دورهتا ا للج طل يقات املطروحة، SCP/9/17عل لتعل يف ضوء ا
ية تديل هبا ادلول األعضاء، خ يات اإلدارية لإللغاء واإلبطال، واإلجراءات املامثةل األخرى فوأي معلومات إضا لاصة حول اآل

ناوهااليت مل  ليمت   . ث يف الويقة املذكورةت

يات اإلدارية لإللغاء واإلبطال املعمول هبا  .16 ية حول اآل توي هذه الويقة عىل معلومات إضا هذا الطلب،  تجابة  لوا ث حت فسـ ل
به /دلى ماكتب الرباءات و ئات  شـأو ا يةلهي به أنظمة الاعرتاض، . ئالقضا يات  شـوهذه اآل أهنا إجراءات حضورية حيث تل

تحقاق  يا بوجه عامالاخرتاعاتسـالغرض مهنا الاعرتاض عىل ا ست حمددة ز ً للرباءات، ولكهنا  ن مي يات  .ل يص اآل لوهبدف  تلخ
سابع ابإل يال مقاران غري حامس يف الفصل ا تاحة، توفر هذه الويقة  تلفة ا لا حتل ث مل ًخمل ضافة إىل معلومات حول اإلصالحات األخرية ً

توي . يف قوانني الرباءات ثاين أما. املرفق األول عىل إحصاءات مقدمة من بعض ادلول األعضاءحيو فيحتوي عىل ل املرفق ا
ية وادلوية ية واإل توفرة عىل األصعدة الو تلفة ا يات ا شأن اآل لجدول مقارن  مي ن مل خمل ل قلب  . ط

توفرابإلضافة إىل ذكلو .17 ياانت املقدمة مجيع ت،  تلفةلب ا يات ا نة فامي خيص اآل خملمن أعضاء ومراقيب ا ل تضمن  للج تاليت 
نة، هذه اإلجراءات األخرى  تدى اإللكرتوين  للجعىل املوقع اإللكرتوين اخلاص اب بريسهاهمم إل ًنظراملن نظم لكا هم ا سري  ل يف  في ت

ية  .طنالو

يح أن مهنو .18 نة، مت تو رشة  ية  ثا ضيف ادلورة ا للج ن سري قعل متد عىل ا نة يف العمل ا لج ا سارات، مبا يف ملعللج مدما يف عدة  ً
نة إذكل  ية وضع برانمج معل  يه  يدية، قد اتفق  للجعداد ادلراسات ا بغ عل ث من الويقة 123انظر الفقرة (لمته

SCP/12/5 Prov..( نطلقاومن هذ يدية حتدد القضااي ً حتديدامل ا نوعةلمته، فإن هذه ادلراسة ا تعملتا لقة بأنظمة الاعرتاض مل ا
تاجات تضمن أي ا سـتنعىل حنو شامل، وال   .ت

يا ًاث تعلقة هباحملة عامة عن أنظمة الاعرتاض  ن يات ا ملواآل  ل

يات لالعرتاض مضن أنظمة الرباءات اخلاصة هبا .19 بدلان آ ليوفر العديد من ا يق وتوفر أنظمة الاعرتاض، .ل ق ابملعىن ادل
نصوص علهيا يف القانون املعمول به، لألطراف األخرى الفرصة لالعللتعبري ية حمددة  نح براءة ما خالل فرتة ز مرتاض عىل   .منم

نص باب ا يه يف اعرتاضه من بني األ ند إ با واحدا عىل األقل  تعني عىل مقدم الاعرتاض أن يذكر  ملو سـ ل تي سب وص علهيا يف يس
ً فإجراءات الاعرتاض مربطة ارباطا ويقا .القانون املعمول به ث ت نح الرباءةبإجراءاتًت بكو .م  نح رمقد يقدم الاعرتاض  بل  ما  ق

نح(الرباءة  سابق  للمالاعرتاض ا نح ا) ل نح(لرباءة مأو بعد  بدلان، و ).للمالاعرتاض الالحق  يقدم جيوز أن ليف بعض ا
نحالاعرتاض  ملبل ا ثل هذا ق بل مرحةل الفحص، ويف هذه احلاةل  ية حمددة بعد رش طلب الرباءة و مي، حالل فرتة ز قن ن م

نظام مالحظات الغري سمى  باإلجراء، إىل حد ما، ما  نحو .ي سابق والالحق  للممن املمكن ادلمج بني نظايم الاعرتاض ا  .ل
نح ثال، توفر نظام اعرتاض سابق والحق  يل ا ند، عىل  للمفا مل سبه يطة  .ل ية  سـومن أمه أهداف نظام الاعرتاض توفري آ بل

تلكفة تضمن جودة الرباءات ا سورة ا ملورسيعة و ل بكر للرباءات غري وحصهتا منوحة مي يح ا ية  ملعن طريق إاتحة آ تصح للل
تب الرباءات، ويس إجراءات الاعرتاض، تعدبوجه عامو .الصاحلة تخذ دلى  ل إجراءات حضورية  مك ُ   . احملمكة أمامت

بولو .20 با فور انهتاء حفص طلب الرباءة اب نح غا سابق  لقبدأ إجراءات الاعرتاض ا ً ل للم ل تبحيث  .ت ته أن ملكيعلن ا ني عن 
ها بات الاعرتاض خال تقدم  ية حمددة  لنح براءة اخرتاع عىل الاخرتاع الوارد يف الطلب، ويوفر فرتة ز بطل لل ن تعني عىل  .ممي ي و

توفرة دليه باب الاعرتاض ويقدم أي أدةل  ماملعرتض أن يذكر أ تقدم أحد بطلب اعرتاض خالل هذه الفرتة، و .سـ يإذا مل 
به قدويف حال  . الرباءةتنحُم باب الاعرتاض عىل  بلغ مودع طلب الرباءة بذكل، وبأ طلمت هجة ما طلب اعرتاض،  سـ ّي ُ

ثال(واألدةل املقدمة  يل ا ملعىل  تاكري سب شاط الا هر انعدام ا سابقة  ية ا نا ية ا بواثئق خبصوص حاةل ا ن ل ع لص لن تظتق عطى ُيو ).ل
نص علهيا القانون ا رشوط اليت  يفاء ا ملمودع طلب الرباءة الفرصة ال ي ل ية إبداءطبق، وست من مالحظاته، يف غضون الفرتة الز

بق، و .احملددة يُوفقا للقانون ا ملط ياانت املقدمة من املعرتض  .تاح للمعرتض أن يرد عىل مالحظات املودعً بوناء عىل ا لب
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ن بق، قراره  تخذ الفاحص، أو أي خشص آخر خمول هل الفصل يف حاالت الاعرتاض مبوجب القانون ا مبواملودع،  ملط ح الرباءة ي
 .للمودع أو ال

بل الفحص و .21 بدأ بعد رش طلب الرباءة و نح عىل حنو جيعهل  سابق  بدلان، مصم نظام الاعرتاض ا قيف بعض ا ن ي للم ل ل
نصوص علهيا يف القانون و .املوضوعي ية حمددة  بات الاعرتاض خالل فرتة ز تلقي  سمح  مفور رش طلب الرباءة،  ن طل ب ُ مي ن

بق تعني عىل املعرتض أن  .ملطا توفرة دليهيو باب الاعرتاض ويقدم أي أدةل  ميذكر أ تقدم أحد بطلب اعرتاض ويف حال  .سـ يمل 
نح مودع الطلب ِّبلغ ُإذا قدم طلب اعرتاض، و .يالفحص املوضوعجيرى خالل هذه الفرتة،  الفرصة إلبداء ُمبذكل و

نصوص علهيا/مالحظاته و ية ا ملأو تعديل الطلب خالل الفرتة الز يجة الاعرتاضغ الطرفّبليُو .من  .بنتان، املودع واملعرتض، 

نح و .22 للمبدأ الاعرتاض الالحق  نح الرباءةبعدي بارشةم  نحت براءة ماأنتفيد معلومة نفور رش و .م  تلقي م قد  سمح  ب،  ُ ي
بق نصوص علهيا يف القانون ا ية حمددة  يل خالل فرتة ز ملطبات الاعرتاض املدمعة بد ن ل مطل سابق  .م لوكام يف الاعرتاض ا

بق، وللمنح، نص علهيا القانون ا رشوط اليت  يفاء ا بلغ ماكل الرباءة هبذا األمر، ويعطى الفرصة ال ملط  ي لي ست ُ ّ  مالحظاته، يف إبداءُ
ية احملددة بق،  .منغضون الفرتة الز يُوفقا للقانون ا ملط ي .تاح للمعرتض أن يرد عىل مالحظات ماكل الرباءةً بوناء عىل ا اانت لب
بق، قراره سواء عاملقدمة من املعرتض واملود شخص اخملول هل الفصل يف حاالت الاعرتاض مبوجب القانون ا تخذ ا ملط  ل ي

ها أو إلغاهئا  .يلابحملافظة عىل الرباءة أو تعد

نوحةو .23 يطة لضامن جودة الرباءات ا ية  ملممبا أن من أهداف نظام الاعرتاض توفري آ سـ يهتابل رشوط ح وصال ل، فإن ا
نص عل ية اليت  ية واإلجرا تاملوضو ئ نةع شرتكة  متزي جبوانب  يهيا القوانني املعمول هبا فامي خيص أنظمة الاعرتاض  معم ناك . ت هولكن 

يل تفا تالفات يف ا صبعض الا ل تالفات ما ييلو .خ  :خمن هذه الا

ية اليت  "1" ُالفرتة الز ي بات الاعرتاضمسمن تلقي  ها  طلح خال ب بارشة بعد رش طلب الرباءة و :ل بدأ الفرتة  نقد  م أو /ت
بول وبعد انهتاء ال نح الرباءة؛/لقفحص املوضوعي اب  مأو بعد 

رشوط املؤهةل لالعرتاض "2" ية، حيق ألي هجة، مبا يف ذكل مودع أو ماكل  :لا طنيف العديد من القوانني الو
ّتقدم بالرباءة، أن  ) غري مودع أو ماكل الرباءة(بعض القوانني عىل أن أي طرف آخر تنص ولكن  .الاعرتاضطلب ت
  الاعرتاض؛ب يتقدم بطلحيق هل أن 

ند : عتبة الاعرتاض "3" باب اليت  ية تدمع األ تعني عىل املعرتض أن يقدم أدةل وا بدلان،  تيف العديد من ا يسف سـ ي ل
تد ابالعرتاض إالو. إلهيا يف اعرتاضه الرباءة أكرب من احامتل حصهتا؛ عدم حصة " احامتل" إذا اكن يعيف بدل واحد، ال 

بول الطلب،  ية، وأن يقدم املعرتض واثئق يف جيب قوفامي خيص معايري  ند الطلب إىل أدةل اك بدلان أن  فبعض ا يست ل
تضمن قوانني الرباءات معايري  يامن يف بدلان أخرى، ال  ية وأدةل أخرى،  تتا ب  قبول الاعرتاض؛لبك

بدلان، : كشف هوية مقدم الطلب "4" يُيف بعض ا ته،بدلعوى، املعين ابسمح للمعرتض، الطرف ل شف هو يأال   3يك
ساعد  يد بني املعرتض ومودع يمما  مترار عالقة العمل عىل حنو  جيف ا هاأو الرباءة سـ  ؛لكما

تاحةخيتلف طول الفرتة  :طول فرتة الاعرتاض "5" بدلان املدرجة يف الفصل  . لالعرتاض من بدل إىل آخرملا ليف ا
هرين إىل  نح ومن 6شاخلامس، ترتاوح املدة من  سابق  للم لالعرتاض ا هرا لالعرتاض ا12 إىل 6ل  ً نح؛ش   للملالحق 

                                                 

تعانة خبصم زائف 1999م يف عا  3 تب األورويب للرباءات أن الا ترب جملس الطعن املوسع  سـ، ا للمكع ية ّ بول إال إذا هأو جحة وا مقال جيعل الاعرتاض غري 
تخدام " شاركة اخلصم حتايال عىل القانون عن طريق إساءة ا تربت  سـا م law-case/practice-law/org.epo.www://http- ."اإلجراءًع

html.1ep970003g/recent/appeals 
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باب الاعرتاض "6" ناعي وكفاية  :سـأ يق ا تاكري وا شاط الا بدلان، تعد رشوط اجلدة وا لصيف العديد من ا ب ب ن لتطل ل
شف األصيل من رشوط الاعرتاض تجاوز ا شف وإضافة مادة جديدة  لكا ت بدلان ي .لك ُويف بعض ا ثال ل متعد عدم الا

بعدة عن امحلاية ابل تعلقة ابملوضوعات ا ملسترشوط ا مل باب الاعرتاضلل سـرباءة أيضا من أ بدلان يقبل و .ً لبعض ا
رشوط /الاعرتاض عىل أساس أن مودع يع ا باب أخرى تغطي  لماكل الرباءة ال حيق هل احلصول عىل براءة، أو أل مج سـ

تعني الوفاء هبا للحصول عىل براءة بات الرباءات  .ياليت  ثال، عدم توفري معلومات عن  يل ا طلوشمل عىل  مل سبت
ية  تاكر أو عدم جنباأل تخدمة يف الا ية ا يولو شف عن املصدر أو األصل اجلغرايف للامدة ا باملامثةل أو عدم ا سـ ب مللك جل

ية الرضورية؛ رشوط ا يفاء ا لشلكا ل  ست

تصون ابملراجعة "7" بة الفحص تقد  :خملا نة اعرتاض وشعرشف عىل الاعرتاض  جلقد رشف عىل اإلجراءات  ت
يني وقاخاصة؛  نة فاحصني  شمل ا نوقد  للج  ؛ ننويني أو قضاةتقت

ية احلضورية "8" رشوط اإلجرا ئا شات  :ل نا ثال بإبالغ األطراف وا تعلقة  ية ا ية واإلجرا رشوط ا قمتد ا مل مل ئ ًشلك م ل ل تع
ية والقرار الهنايئ سات الاسـامتع ا هواألدةل و نادا إىل قانون أصول ،لشفجل بق، عىل األرحج ا ً عىل القانون ا ست ملط

ية العام يف لك بدل؛  ناحملاكامت املد

تعني دفع رمس لالعرتاض من أجل  :رسوم الاعرتاض "9" بدلان  ييف العديد من ا تقدم بطلبل   الاعرتاض؛لا

ية "10" بدلان، يرتتب عىل الاعرتاض : نتأثري الاعرتاض عىل اإلجراءات املد يه إسقاطليف بعض ا عل احلق أو يرتتب 
يةوقف رشوع يف اإلجراءات اإلدار. ن اإلجراءات املد تقل لويف بدلان أخرى، ميكن ا ية عىل حنو  سـية واملد من

توازي؛   لواب

ية لرفع الاعرتاض "11" هةل الز منا يف بدل واحد، جيب إصدار القرار الهنايئ خالل عام واحد، وميكن متديد الفرتة : مل
ّتة  ية حمددة إلصدار القرار اإلداري الهنايئبسـ بدلان، ال توجد مدد ز هر؛ ويف العديد من ا نأ مل  .ش

با يف احملامكبوجه عام، من املمكن الطعنو .24 ئة الاعرتاض، غا ً يف القرار الهنايئ  ل ًمن اجلدير ابذلكر أنه وفقا و .لهي
ية الفكرية واحملافظة اتفاق من 5.62 للامدة ساب حقوق ا تعلقة اب ية يف اإلجراءات ا مللك تربس، فإن القرارات اإلدارية الهنا تي مل كئ

ية اإلداري واإلجراءات احلضورية، لك بطالًعلهيا، وأيضا اإل به القضا ية و سلطات القضا بل ا ئذكل خيضع للمراجعة من  شـ ئ ل   .ق

بات طلبات الرباءات اليت /عدد الرباءاتو .25 طلتقدم  برياّ يس  شأهنا  ًالاعرتاضات  ك سب و 4.لب ثال، اكنت  يل ا نعىل  مل سب
تب األورويب للرباءات  % 5.2و% 4.7و% 5.32 تعادل 2010 و2009 و2008يف أعوام ) EPO(ملكالاعرتاض يف ا

شأن حاالت الاعرتاض يف املرفق األول هبذه الويقةترد و .تلرتيباب بدلان األخرى  ثمعلومات حول إحصاءات ا ب  .ل

نح أو و .26 بل ا ية حفص الرباءات  تدخل يف  سمح للغري اب نظام الاعرتاض  يات ممكةل  ناك آ نطلق أمشل،  ملمن  معل ل ت ل ل قه م
ها نح الرباءات بعد  نحالاعرتاض عىل  به . مم يات  شـوهذه اآل تلف يف بعض األوجه عن أنظمة تل ختأنظمة الاعرتاض، ولكهنا 

بري يق  للتعالاعرتاض ابملعىن ادل يزي . ق يات ذات الصةل ابملوضوع3متوميكن   : ل أنواع من اآل

ية : مالحظات الغري "1" لتقنيح العديد من أنظمة الرباءات الفرصة للغري ليك يقدموا واثئق خبصوص حاةل ا يت
سابقة أو املعل ية ا نا لا ع ية لص يقات واملالحظات الصادرة خالل  تعلقة ابملوضوع، مبا يف ذكل ا معلومات األخرى ا تعل لمل

سني جودة . حفص الرباءة هام يف  تصدار الرباءة تؤخذ عىل محمل اإل بل ا ياانت اليت يوفرها الغري  حتوهذه ا سـ سب ق ل
ية حفص الرباءة عن طريق تقدمي معلومات عن حاةل ا نالرباءات ألهنا تدمع  ثال لتقمعل يل ا سابقة، عىل  ية ا نا ملية ا ل ع سبلص

                                                 

بات  4 ناك حاةل يكرث فهيا عدد ا لطلمع ذكل، وفقا لإلحصاءات الواردة من بعض ادلول األعضاء، اكنت  ه  بشأهنا علهياالرباءات اليت رفعت الاعرتاضات /ً
تان يف مرفق هذه الويقةانظر املعلو( ثمات الواردة من اب  ).كسـ
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تصةل ابملوضوع متل أن تكون  بوعة األخرى اليت  شورات ا شورة وا مبات الرباءات ا حي ملط ن ن ملطل مالحظات الغري و. مل
ية مراجعة، ولكهنا  ال ُتفيض إىل  ت بدلان للعامة وتدرج يف امللفمعل يات و. لتاح يف معظم ا توفر آ بدلان،  ليف بعض ا ت ل

ية خبال ية  و.ف مالحظات الغريفإضا ية أهنا ال تؤدي إىل  معلتلف مالحظات الغري عن أنظمة الاعرتاض من ان حخت
سابقة، كام أن الطرف اآلخر ية ا نا ية ا ترص بوجه عام عىل واثئق حاةل ا ـي  لمراجعة،  ع لص لتقن تق  ، مقدم املعلومات،فه

ًبح طرفا يف  ال ية يص  ).ةغري حضوريإجراءات (لعملا

نح تيف ب: إعادة الفحص "2" بدلان، توجد إجراءات الحقة  ُعض ا للم طلب إعادة حفص الرباءة ل للغري ةعطي الفرصل
سابقة ية ا نا ية ا ليف ضوء واثئق جديدة ختص حاةل ا ع لص بوجه عام، الفارق األسايس بني إعادة الفحص ونظام و. لتقن

نح ميكن رفعه خالل فرتة ثل يف أن الاعرتاض الالحق  نح  للمالاعرتاض الالحق  مت يامن ميكن طلب يللم ية حمددة،  ب ز من
شاركة مقدم بوجه عام(ميكن إجراء إعادة الفحص عىل حنو غري حضوري، و. إعادة الفحص طوال مدة الرباءة م دون 

ية إعادة الفحصاتالطلب يف إجراء ية) معل  شاركة أكرب من جانب األطراف ا نأو عىل حنو حضوري،  متزي . ملعمب ّو ت
با معلية إعادة الفحص غري احلضور ًي غا ناء عىل واثئق حاةل تنفيذ إعادة بل يد اإلداري  بالفحص املوضوعي عىل ا لصع

سابقة املقدمة من الطرف اذلي يطلب إعادة الفحص ية ا نا ية ا لا ع لص ية إعادة الفحص . لتقن به  نة،  معلويف بدلان  شـ تي مع
ية  بدلان األخرى من ان يات اإلدارية لإللغاء أو اإلبطال يف بعض ا حاحلضوري اآل ل برية من ل كأن الكهام يوفر مجموعة 

ئة اإلدارية ية واإلجراءات احلضورية وسمحان للغري ابالعرتاض عىل الرباءة دلى ا باب املوضو ياأل ي ع مع ذكل، و. لهسـ
ّنفذ سه بدال من املراجعة ت تب الرباءات  بل  ً إجراءات إعادة الفحص احلضوري بوجه عام عىل أهنا حفص اثن من  نف مك ق ٍ

تصةاإلدارية احلضوري نة  بل  خمة الاكمةل من  جل ترص إعادة الفحص احلضوري عىل و. ق تقفضال عن ذكل، يف بدل واحد  ً
تاكري شاط الا باب اجلدة وا بأ ن يات إعادة الفحص احلضوري نظام الاعرتاض بعد و. لسـ بدلان، تمكل آ ليف بعض ا ل

 .انهتاء همةل الاعرتاض

يات : اإللغاء واإلبطال اإلداراين "3" بدلان آ لتوفر بعض ا نح الرباءة دون حد زمين، ل مإدارية لإللغاء واإلبطال بعد 
بدلان توفرها حىت بعد انقضاء مدة الرباءة يات فرصا مماثةل الختاذ إجراءات حضورية ي. لوبعض ا يح هذه اآل ًو ل هاتت  فعر

ية باب إدارية وغري قضا ئالغري لالعرتاض عىل براءة ما أل ياابن إماكية او. سـ يح ا ثال،  يل ا نعىل  ل تمل تب  بطاللطعن لإلس
سمى  يةدعوى "تاإلداري  يات املراجعة اإلدارية نظام مالحظات الغري أو نظام ميكن أنو". حعدم الصال ل تمكل آ

تارياك هورية كوراي وكو بني و ياابن وا ثل الصني وا يا،  نح كام يف بعض بدلان آ سابق  سـالاعرتاض ا لفل ل سـ للم مجل بوجه و. م
نة ربعام، تمت املراجعة اإلدارية ع خم  يةجل نة لعدم الصال بااب  حتصة تراجع أ ي معسـ ياان . ً يات أ ًوعىل ذكل، فإن هذه اآل ح ل

بدلان إماكية الطعن يف قرار املراجعة و". اإلداري ألغراض اإلبطالالطعن "تدعى  ية ا نفضال عن ذكل، توفر غا ل لب ً
بدلأمام اإلدارية، عادة  تخصصة يف الرباءات يف بعض ا لاحملامك، واليت قد تكون حمامك   . انم

ثا ًاث نطق واألهداف ل  ملا

نع  .27 ثاري حرصي  نح حق ا ها عن طريق  يا و نولو تاكر ورش ا ملهيدف نظام الرباءات إىل الهنوض ابال ئب م نقل ج سـتتك ل ن
شف عن اخرتاعه  تغالل اخرتاع محمي برباءة دون موافقة ماكل الرباءة ويف نفس الوقت يلزم ماكل الرباءة اب لكاآلخرين من ا سـ

ية، للحصول عىل حامية لتو .ًمتاما للعامة ية وموضو هدف، فإن قانون الرباءات يضع رشوطا صارمة، إجرا عيق هذا ا ئ ً ل حق
نظام الرباءات، ألهنا وضعت ليك تضمن أنه فقط الاخرتاعات اليت  .الرباءات سلمي  رشوط جوهرية لألداء ا لوتعد هذه ا ل ل

تاكر وخدمة الصاحل العام يه ا" تسـتحق" سري الا بامحلاية ألغراض   . ليت حتصل عىل حامية الرباءاتتي

بق عىل و .28 نصوص علهيا يف القانون ا رشوط ا تويف اكمل ا نال اخرتاع ما ال  ملطمع ذكل، يف الواقع، من الوارد أن  مل سـ لي ي
ثال،و .براءة يل ا ملعىل  شلك أسايس عىل حنو غري حضوريأل ًنظرا سب ية حفص الرباءة تمت  بن   الفاحص يغفل، قد معل
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تحقاق املوضوعي إحدى املع شأن ا سابقة ويصل عن دون قصد إىل قرار إجيايب  ية ا نا ية ا شأن حاةل ا سـلومات  ب ل ع لص ن لتقب
وال تعرب هذه احلاالت ابلرضورة عن تدين جودة الفحص يف بدل ما، ألن املعلومة اليت ختص حاةل  .الاخرتاع املعين للرباءة

شورة بلغة غربة أو يف  سابقة قد تكون  ية ا نا ية ا ما م يتق ن ل ع لص ن نعزلل مشور  بدلان حفص جيري ابإلضافة إىل ذكل،  .ن لبعض ا
ية فقط رشوط ا لشلكا رشوطو .ل ية  تو نح براءة غري  لليح موقف  ف سـم متصح ُ، بوجه عام، ل ما إ الرباءة إبطالتخذ إجراءات ت

ئة إداريةأمام تصة أو دلى  ي حممكة  ية/هخم ئة قضا ية، واليت تراجع قرارها  ئبه قضا ي ئ توى ل يكف نظام الاعرتاضإن .هشـ مسـ 
يإداراي ية املراجعةاف إضا شاركة الغري يف  نح الرباءات غري الصاحلة من خالل  معل للمراجعة حيول دون  م  من وراء واملغزى .م

ية يا ا نولو شاركة الغري، اذلين قد يكونون عىل دراية واسعة اب نذكل يه أن  ملعم ج تب 5لتك تاحة  تكون ممكةل للموارد ا ملك،  مل سـ
نوحةالرباءات، وسزتيد من مص ية الرباءات ا ملمدا نح الرباءة .ق بل  توفر فقط  مومبا أن إجراء الاعرتاض  ق ، فذكل هأو بعد ي

بكر للرباءات غري الصاحلة يح ا ملسمح اب تصح يد أيضا ماكل كام أن  .لي بكرة  يح الرباءات غري الصاحلة يف مرحةل  ًإماكية  يف م تصح ن
ثق أكرث يف حصة براءته سـىن هل أن  يالرباءة، ألنه  نوحة الخرتاع بعد أن خضعت إلجراءات اعرتاض ن مثوم .يت ملم فإن الرباءة ا

رشوط األخرى لقانون الرباءاتيُ تاكري وا شاط الا رشوط اجلدة وا يفاهئا  ية ا ية من ان لنظر إلهيا عىل أهنا أكرث مصدا بل لن ت ح  .سق

ية املراجعة و .29 تع نظام الاعرتاض أمام بعملابملقارنة  يات اإلدارية يمتاحملمكة،  تعلقة بهلواآل نوعةملا شمل .مت مبزااي   :تويه 

رس وأرسع "1" ية إدارية أ يإجراء الاعرتاض، وهو يعد    وأقل تلكفة بوجه عام؛6معل

سمح بإجراءات ) الغريأو (ميكن ألي خشص  "2" بدلان، ال  يامن يف بعض ا يأن يرفع الاعرتاض،  ل  الرباءة إال إبطالب
ثال، أن  يل ا تويف رشوط حمددة، عىل  ملهة اليت  بسـ سللج ية أو يقع علهيا رضر من القرار اذلي ترغب ت معنتكون هجة 

يه هور؛ . فيف الطعن  بار املعرفة األوسع لعامة ا مجلومن مث فإن نظام الاعرتاض يأخذ يف الا ئة املراجعة يف عت هيكام أن 
ية نظر أيضا يف أدةل مل تقدهما األطراف ا بدلان قد  نبعض ا ت ملعل  ؛ً

نة الاعرتاض الفاحصون  "3" جلتخذ قرار  يامن قد ال يكون القايض عىل ي ية،  بوغريمه من املوظفني ذوي اخلربة ا لتقن
ية يا ا نولو ملعندراية اب ج  7؛.لتك

تقايض  "4" بدلان، تأمام لخبالف ا ُاحملامك يف بعض ا ئة اإلدارية اليت رشف عىل الاعرتاض الفرصة ل تعطى ا لمودع للهي
ها وذكلمطالب امحلاية أو ماكل الرباءة ليك يعدل  نب رفض طلب الرباءة أو قأو يقلص نطا  الرباءة إبطاليتج ليك 

نوحة؛  ملما

نة الاعرتاض يكون تأثريها أخف من  "5" تخذة دلى  جلاإلجراءات ا شأن اإل"مل تقايض  با  عىل العالقة بني "بطالل
منوية أخرى ية و شاريع  تالطرفني، فقد يكوان رشيكني يف  ث بدلان، قد يعرتض و. حبم ثال، يف بعض ا يل ا لعىل  مل سب

ته، ويكون إجراء تقدمي مالحظات الغري الطرف ا شف هو نح الرباءة دون  يآلخر عىل  ك بري أو ّموثقا م كإىل حد 
يا يمت ًتلقا  .ئ

                                                 

تجارية القضاء عىل   5 تيض مصلحهتم ا نولويج املعين و سني ملودع أو ماكل الرباءة دلهيم دراية واسعة ابجملال ا نا ثال،  يل ا لقد يكون الغري، عىل  ف مل تقس تك م لب
يفة  .لضعالرباءات ا

تب األورويب للرباءات أن  6 بة الاعرتاض، للمكورد يف دراسة اتبعة  بل  نذ تقدمي مذكرة الاعرتاض وحىت اختاذ القرار من  شع مدة إجراء الاعرتاض،  ق م
توسط 1.9اكنت حوايل  نة يف ا مل  شل وب.هويزي وب.هارهوف، ك.انظر د(سـ يد الوطين ـ . يتر تحقق من حصة الرباءات عىل ا بريغ، ا لصعفان بو ل تلسـ

يف دور الرسوم و ية يقدر  )).9 (38، العدد Research Policy ،Elsevier ،2009الرتمجة، لتاك لتقنمع ذكل، أفادت تقارير أنه يف بعض اجملاالت ا
تب األورويب للرباءات حبوايل  ملكتوسط مدة الاعرتاض والطعن دلى ا نة3.07م بة الرباءات .جراهام وآخرون. ج.انظر س( .سـ  مقارنة بني إعادة  :قمرا

ي تحدة أمر يكحفص الرباءات يف الوالايت ا سطس مل  ).2002غة والاعرتاضات عىل الرباءات يف أورواب، أ
تان   7 تو يا ناوالن قضااي املكل العام20 و16صل ية  شأن ا بو  تت جلدول أعامل الو من ب  .لتي
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تحقاق و .30 تويف رشوط ا تاكرات اليت ال  نح الرباءات لال هدف األسايس من أنظمة الاعرتاض هو ضامن عدم  سـا سـ تب م ل
قد يكون ، بطالرمغ توفر إجراءات اإلف. علومات يف املكل العامإىل غاية هممة، ويه حامية نطاق املويه تريم أيضا الرباءة، 

ية تأثري مل بارة  .تقييد املكل العاميف فنح الرباءات ذات اجلودة غري الاك متكن بعو نح براءة عىل حنو خاطئ، لن  ندما  يأخرى،  تم ُع
تفويض من ماكل الرباءة،  تاكر املعين إال  تفادة من الا باآلخرون من الا ب   نطاقيفالاخرتاع املطالب به ظل لاءة الربولوال سـ

  .املكل العام

نظام الرباءات إال عن طريق براءات صاحلة و .31 يجة املرجوة  يق ا تاكر، ال ميكن  ياسات الا نظور  لمن  ب تسـ حتق لنم
بق يع رشوط القانون ا ية  ملطتو مجل فسـ نظر إىل إجراءات الاعرتاض عىل الرباءات، جبانب إجراءات اإلحيث  .م  بطاللميكن ا

نح براءات صاحلةا ها نظام الرباءات دلمع  تاحة مبوجب القانون الوطين، عىل أهنا إحدى األدوات اليت  مألخرى ا يتيح مفن  .مل
هات  ناعة وا ثل احلكومة وا تلف أحصاب املصلحة،  نظام الرباءات ولصاحل  ياسات العامة  جلأجل مراعاة أهداف ا لصم خم ل لسـ

ية ومالك الرباءات واألطراف األخر رشوط مياألاكد يع ا تويف  ية فقط اليت  تاكرات األ نح الرباءات لال لى،  مج سـ صل ب تتم ُ
بق نصوص علهيا يف القانون ا ملطا نص و .مل يوعا واليت  باب األكرث  باب الاعرتاض من بدل إىل آخر، إال أن األ تتلف أ شـ سـ سـ ًخت

ناعي و يق ا تاكري أو ا شاط الا ثل انعدام اجلدة أو ا ية،  لصعلهيا القوانني الو ب ب ن تطن لط ل شف، يه م رشط كفاية ا لكعدم الوفاء  ب
بات الرباءات ند إلهيا فاحصو الرباءات يف رفض  باب اليت  طلاأل ية ف .يستسـ توى عال من املصدا قعن طريق ضامن  ٍ مسـ

يات الاعرتاض وغريها من إجراءات اإل نوحة، ختفف آ ية للرباءات ا لوالصال ملم بب بطالح تلكفة اليت  شلكة ا تتس من وطأة  ل م
يةفهيا الرباءات ذ ميكن إنفاذها عىل 8.فات اجلودة غري الاك نصوص علهيا يف قوانني الرباءات  رشوط ا ية  تو ف أما الرباءات ا مل للسـ ف مل

ها لآلخرين بني  .خيصحنو موثوق به يف احملامك وتر هور و مية لعامة ا ثل هذه الرباءات يوفر أيضا أفضل  يويف نفس الوقت،  مجل قم ً
يدوا   . من الاخرتاع احملمي ابلرباءة دون خرق امحلايةيسـتفإىل أي مدى ميكن لآلخرين أن 

هة اإلدارية  تإجراء الاعرتاض، جيب أنووضع  .32 ثل الفاحصني ) مكتب الرباءات(جلكون دلى ا ماملوارد الالزمة، 
ئولني عن إمتام إجراءات الاعرتاض يا أو غريمه من املوظفني ا سـاملؤهلني  ملن ً بق ذكل، حتديدا، عىل املاكتب يف9.تق ً وقد   ينط

ية  نولو يا ورمبا تعاين من حمدودية الوصول إىل املواد ا يف طامق مؤهل  ية اليت رمبا تواجه صعوبة يف تو نا بدلان ا جا تك لم ًتق ن ظ ل ل
سابقة واليت تلزم إلجراء الفحص املوضوعي ية ا نا ية ا لحول حاةل ا ع لص ياق أن إجراءات 10.لتقن لسـ ومن اجلدير ابذلكر يف هذا ا

ًالاعرتاض تربط ارباطا و ت نح الرباءاتت ميقا بإجراءات  ً ية،  .ث رشية وما تطلب موارد  لومبا أن الفحص املوضوعي عايل اجلودة  بي
يد الوطين نح الرباءات عىل ا تخدم يف إجراءات  لصعبدو أن أنظمة الاعرتاض  سـ مي ُ ية جبانب /ت ية إضا ميي إما بصفهتا آ فاإل ل قل

ية ممكةل للفحص ًوفقا للهنج األول، يضطلع فاحصو الرباءات يف و . املوضوعيلالفحص املوضوعي اذلي جيريه الفاحصون أو كآ
هام يف  هور اإل تاح لعامة ا ية، يف هذه احلاةل فقط  ساملقام األول بإجراء الفحص املوضوعي، وإذا اختذوا قرارات إجيا مجل ي ب

نح الرباءة بل  مالفحص يف غضون فرتة وجزية  ية األخرى، مف . أو بعدهق نا ثاين عىل ا حأما الهنج ا ل هور ل مجلن خالهل يلعب عامة ا
بات الرباءات، وعىل ذكل فإهن يا يف حفص  طلدورا  ًيل تمك شورة واليت مل ختضع ملراجعة " ونيفحص "مً نبات الرباءات ا ملطل

سمح ابالعرتاض عىل الرباءات يف  .فاحيص الرباءات بعد ثل هذه اإلجراءات  ثني أن  با يويف احلاةل األخرية، ذكر أحد ا مل ح
ناسب ترص فقط عىل مواصفات الرباءة املقدمة يف موقت غري  بكرة  توفرة للغري يف هذه املرحةل ا تق، ألن املعلومات ا مل مل

                                                 

ية ملاليك هذه الرباءات وذكل إذا اضطروا إلاب  8 بب الرباءات غري الصاحلة يف تلكفة إضا ية،  ية العا تلكفة الاجامت فإلضافة إىل ا تتس ل ع نفاق األموال يف ل
شكك يف حصهتاضدادلفاع عهنا   .ت ادلعاوى اليت 

يات تعاون مع ماكتب أخرى  9 ية أن يربم اتفا تب الرباءات اذلي تعوزه املوارد الالزمة إلجراء املراجعة املوضو قبدال من ذكل، ميكن  عملك يل  .ً سبعىل 
ية الفكرية إجراء اعرتاض،  نغافورة  تب  ثال، ال يوفر  للملكا سـمك تب مل ثل  يات تعاون مربمة مع ماكتب براءات أخرى  نه من خالل اتفا مكو م ق لك

تب ا تجارية وا تب ادلامنريك للرباءات والعالمات ا ية الفكرية وا تب األسرتايل  ساوي وا لالرباءات ا ملك ملك للملك لملك تعني هبلمن سـنغاري للرباءات، فإنه   ايه
بات الرباءا تعلقة  بحث والفحص ا بطليام بأعامل ا مل ل سجل الرباءة أو أي خشص إللغاء للق نوحة اليت يطلهبا  ية إعادة حفص الرباءة ا مت، ابإلضافة إىل  ملم معل

 .براءة ما
بو   10 ينفذ الو سابقةعديدة مشاريع ّت ية ا نا ية ا ياانت حاةل ا ية لقواعد  نا بدلان ا لسني وصول ا ع لص ن ب ل ل لتقتح م بادرات يف  .ل ملورد ذكر هذه ا

تني  .SCP/14/3 و SCP/13/5ثيقالو
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تب الرباءات ودلى وبرمغ 11.الطلب تاحة دلى قطاع الفحص  ناء عىل املوارد ا تلفة  يب  باع أسا مبك ذكل، من املمكن إ مل ب خم ل ًت
هام بني  سـمي ا هور، وناء عىل  ملعامة ا تقمجل ثىل للفحص"الوالكء"ًب ية ا تلفني من أجل توفري اآل مل ا ل يت و .املراجعة/خمل صلطاملا أو ُ

ياب إجراءات الاعرتاض يا بإبالغ العامة مبالحظات الغري يف ظل  بدلان اليت ال جتري حفصا موضو غا ع ًل  ذلكل يعد من 12.ً
شف عن حاالت سمح اب تعددة  يات  يح قانون الرباءات يف لك بدل آ ية مباكن أن  لكاأل ت ل ممه نح الرباءات غري الصاحلة يت م 

بان تاحة يف ا نح الرباءات، مع أخذ املوارد ا ية  بكرة من  سـوالاعرتاض علهيا يف مرحةل  مل حلمعل م  .م

بدلان .33 لتطلب الاعرتاض دفع رسوم يف معظم ا يف و .ي تاك لمع ذكل، بوجه عام، هذه الرسوم ال تعد ابهظة مقارنة  ب
شأن الرباءة تقايض  با ية اليت  فرسوم الاعرتاض اليت13.ل ها يف ا تاك ية تعكس بوجه عام ا شـ حتددها ماكتب الرباءات الو ل ل من لط

يام هبذه اإلجراءات جماان أو يف  بدلان حرة يف ا بات أو الرباءات املعرتض علهيا، وا ًبدها ماكتب الرباءات ملراجعة ا لق لتك لطل ت
ثال األشخاص ا يل ا تلف هجات الاعرتاض، عىل  ملتوفري مواطن مرونة عديدة  رشاكت الصغرية سبخمل ليني أو ا لطبيع

بدلان ذكل توسطة، إذا أرادت ا لوا نوعة خبصوص الرسوم،  .مل ياسات  بىن ماكتب الرباءات  يد الوطين، قد  تعىل ا سـ ملصع تت
تحمل ولكن األرحج أن ساعدته يف إعداد طلب الاعرتاضي  يني  شارين ا تعانة اب ملاملعرتض تلكفة الا ن ت ملهسـ إن و . ورفعهسمل

تعا يني يكون مالمئا عىل وجه اخلصوص يف احلاالت اليت يكون فهيا املعرتض مواطن بدل سـفرض رمس الا شارين  ًنة  ن همت مبس
يهنا مقمي آخر أو  حفيه،  شار حميل لرفع ابلقانون الوطين قد يلزمه اف تعانة  تال  14.الاعرتاضطلب مبسسـ

نو .34 ية  ية أمام وضع إجراء الاعرتاض أنه قد يؤخر إجناز  تحدايت األسا ممن ا معل سـ عند تقدمي ف .ح الرباءة برمهتال
سابقة، يضطر مودع  ية ا نا ية ا تلفة من حاةل ا تلفة وجوانب  باب  ية عىل أ تعددة  لاعرتاضات  ع لص ن خم خم سـ لتقن بم ) أو ماكل(م

تاكره نه أن يرفع الاعرتاض، من املمكن أن يرفع عدد هائل  .بالرباءة ملواهجة لك معرتض وادلفاع عن ا ُومبا أن أي خشص  ميك
سامح للغري مبراجعة و 15.اضات يف احلاالت املعقدةمن الاعرت يقني القانوين عن طريق ا نح ا سابق  ليدمع نظام الاعرتاض ا ل للم ل

نح بل ا تاكر للرباءة  تحقاق الا ملا ب بارة  .قسـ نوحةبعو ية الرباءات ا ملمأخرى، إنه يزيد من صال مع ذكل، خيلق الاعرتاض و .ح
ها  ية تعلق خال نح فرتة إضا سابق  مجا للم لل نح الرباءاتّف بل  تب الرباءات  بات دلى  ميع ا ق مك معلًيا، حيدث الاعرتاض يف و .لطل

بات يل من ا لطلعدد  نح الرباءات 16.قل متي يف  هور بوجه عام، حيدث تأخري  تغرق بضع  يجة ذلكل، رمغ أن األمر  م و ش حت يسـ كن
بات اليت مل ختضع لالعرتاض، وذكل طوال املدة اليت تقإجامال تأخري ا لطل، وشمل ا ل يف نظام أما  .دم فهيا الاعرتاضاتي

نح،  بق عىل فللمالاعرتاض الالحق  بدأ، عىل احلاالت اخلاضعة لالعرتاض وال  يث ا تأخري فقط، من  نطبق ا مل ل ينط حي
نح الفرتة ما بني إيداع الطلب يف حنيمع ذكل، و .الرباءات اليت ال ختضع ألي اعرتاض للم ال ميدد نظام الاعرتاض الالحق 

نح الرباءة بعات األخرى 17.ن خالل فرتة الاعرتاض، تكون إماكية إنفاذ الرباءة املعرتض علهيا حمل شكإال أنه، مو لت ومن ا

                                                 

11

ية الفكرية، العدد   تايالندي، جمةل حقوق ا رشيع ا ناء عىل ا ية ـ بعض املداوالت  نا بدلان ا مية يف ا بوث، قواعد الرباءات ا مللكجاكريت كوا لم ت ب ل ل لن ً ، 13لسل
 .455-447، 2001سبمترب 

نوي، الصفحات   12 تاب ا ية الفكرية، ا ية ادلوية محلاية ا سـا ل لمجلع لك  .294-291مللك
يل ا  13 ملعىل  يا حبوايل بس شأن الرباءات يف أملا تقايض  نثال، تقدر تلكفة ا ب ية( ألف يورو 50ل تدا تقايض أمام احملامك الا ئتلكفة ا ب تلكفة ( ألف يورو 90و) ل

ناف تقايض دلى حمامك الا تئا نة ) (سـل ، ك الربملان األورويب واجمللس األورويب، تعزيز نظام الرباءات يف أورواب، بروسليفللجانظر رساةل من ا
تجارية هو  ).(2007)، الرساةل 3.4.2007 تب األملاين لرباءات الاخرتاع والعالمات ا يا دلى ا لرمس رفع الاعرتاض يف أملا  . يورو200ملكن

ية ابريس ) 3(2املادة   14 ية ابريس) 2(3واملادة (قمن اتفا قمن اتفاق تربس ابإلشارة إىل اتفا بدل)ي يزي ضد مواطين ا سمح بقدر معني من ا ل،  مت ان األخرى لت
تعانة بويل حميل رشط اذلي يلزم األجانب ابال تعلق اب كمبا يف ذكل ما  سـ ل  .ي

ية   15 ثال، حاةل الفأرة الور يل ا معىل  ملب ية17تلقت ) Oncomouse) (EP 0169672(س ع اعرتاضا، وحاةل اخلالاي اجلذ تلقت ) EP 0695351(أدنربة /ً
هرت إحدى ادلراسات أن احامتل الاو .ً اعرتاضا14 تاز ظأ تحديد يف اجملاالت اليت  تكررا اب مية الرباءة، ويكون الاعرتاض  متعرتاض يزيد بزايدة  ل ً م ق

سويق تقين أو ا يقني ا بري من عدم ا نح براءات قوية وقدر  شطة  لبأ ل ل ك العامل احلامس يف الاعرتاض عىل الرباءات  "ديامتن هارهوف، ماركوس ريزتجي( .من
تب األورويب للربا نوحة دلى ا ملكا يةملم يدال تحرضات ا ية وا يولو يا ا نولو نءات ـ حاةل ا لص سـ ملب جل ج  International Journal of Industrial، "لتك

Organization ،22) 2004( ،443-480.( 
تاج  16 ية املقدمة من ادلول األعضاء تدمع هذا الا ياانت اإلحصا تنا ئ سـب  .ثانظر مرفق هذه الويقة .ل
سمح بعض قوانني الرب  17 تفضال عن ذكل،  ناء عىل طلب ماكل الرباءة اذلي ختضع براءته ً تدخل يف إجراءات الاعرتاض  تعدي املزعوم أن  باءات  ي للم

تعدي املزعوم  .للالعرتاض، من أجل إيقاف ا
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متلني قد  يص ا يث أن حاميل الرتا ية،  مية جتارية عا ترب ذي  ثل هذه الرباءات قد ال  نح أن  حمللالعرتاض الالحق  خق ح لم يع للم
يق بب عدم ا يص  يع اتفاقات الرت ليرتددون يف تو س خ ية الرباءة خالل فرتة الاعرتاضبق تصار، جيب عىل و 18.حني حول صال خاب
بارمه عاملني ياسات أن يأخذوا يف ا تواضعي ا عسـ ها تأثري إجيايب عىل الهنوض  :ل ية قد يكون  ية املراجعة اإلضا ية،  لمن ان ف معلح
نوحة تاكر عن طريق زايدة جودة الرباءات ا ملمابال ي ب ية األخرى، هذ .هتاحوصال نا حومن ا ية ل ية قد تؤخر  ية اإلضا معله ا فلعمل

يص شأن إماكية إنفاذ الرباءات املعرتض علهيا وتعطل صفقات الرت يقني  نح وختلق فرتة من عدم ا خا ّ ن ب ل يف املقابل، وجد و .مل
يان، وهو ما تغرق أكرث من عام يف أغلب األ يا  نح يف أسرتا سابق  بة لالعرتاض ا ية املعاجلة اب ثون أن  با حا سـح ل للم ل سـ معل تل  لن

نح  19 .للممياثل فرتات معاجلة الاعرتاضات الالحقة 

ثيعد رش املعلومات ويقة الصةل ابملوضوع، و .35 نثل رش طلب الرباءة بعد ن هرا من اترخي اإليداع 18م  ً أو اترخي (ش
نوحة/و) األولوية رش الرباءة ا ملمأو  نحن سابق والالحق  للم، من رشوط الاعرتاض ا مع ذكل، فإن نطاق املعلومات  .ل

تلف من بدل إىل آخر،ملنا بات الرباءات، مبا يف 20خيشورة، ألغراض الاعرتاض، قد  يع املعلومات الواردة يف  طل من رش  مج ن
ية يوغرا ياانت ا بدلان، إىل رش ا تاكرات، يف بعض ا ييل لال فذكل الوصف ا بل ب ل ب بتفص ل لل مع ذكل، من و . فقط يف بدلان أخرى21ن

رش بدلان اليت  تناجلدير ابذلكر أنه حىت يف ا بات الرباءات أو ل توى  ية، توفر ماكتب الرباءات  يوغرا ياانت ا طل فقط ا حم بل فب ب لل
سابق أو  ياق الاعرتاض ا بات أو الرباءات يف  سامح للغري ابلوصول الاكمل  ها، و ها ابلاكمل للعامة  لالرباءات  سـ للطل لل لفحص نفس

نح ية ا. 22للمالالحق  سري وصول الغري للمعلومات حول حاةل ا لكام أن  ن تقي بة هلم دمع لت رس اب سابقة جيعل من األ ية ا سـنا ل ع لنص ي
 .طلبات الاعرتاض اخلاصة هبم ابألدةل

با ما يكون من او .36 ًحىت إذا متكن طرف آخر، واذلي غا سة، من الوصول إىل ل نا فهات ا مل ثمعلومات ويقة الصةل جل
ية لرفع اعرتاض  بارات  براءة بطالمنح براءة ما أو إلملنع فابملوضوع واكنت دليه أدةل اك تنوحة، فقد ال يرفع الاعرتاض ال عمم

تجارية  ته ا لختص  هوةل من أي هجةو .معومامصلح ميه  نف اتفه دلرجة أنه ميكن  ثال، قد تكون الرباءة  يل ا سعىل  بب تصم ملص مل  .س
سون لالعرتاض علهياو نا نوحة حتقق جناحا جتاراي وذلكل قد ال يلجأ ا ست لك الرباءات ا ففضال عن ذكل،  مل ملم ًي ً ل إن نظام و .ً

ياسات  يق أهداف ا نظومة إدارة الرباءات يف  يات العديدة اليت تدمع  ية واحدة من اآل يس سوى آ سـالاعرتاض  ل لل حتق م ل
يات اإل نح الرباءات وآ نأى عن إجراءات  لالعامة، وال ميكن وضع نظام اعرتاض فعال   . األخرى يف أي بدلبطالممب

هدها نظام الاعرتاض  .30 تغريات اليت  شترب ا ل يةتع نة األخرية ذات أ رشة  ياابن عىل مدار امخلس  مهيف ا سـ نظور  عل ممن 
ياسات نة  .لسـا شخص 1996سـحفىت  نح الرباءة، اذلي أجاز  بل  ياابن عىل نظام لالعرتاض  لل نص قانون الرباءات يف ا مل ق

تخصصني يف الفحص املوضوعي تعزيز الفحص من خالل  مالعادي  نح الرباءات أ. ب توجس من تأخري  مولكن ا صبح أقوى من ل
بل، نة 23قذي  نح الرباءة1996سـ ويف  نظام الاعرتاض عقب  نح الرباءة  بل  يض عن نظام الاعرتاض  م ا م بق تايل . سـتع لواب

                                                 

متزي ابحامتل أكرب للخضوع لالعرتاض مقارنة ابلرباءات  18 ية اليت  نولو تاكرات يف بعض اجملاالت ا بق ذكل حتديدا عىل الا تقد  ج لتك بً   يف اجملاالت األخرىينط
ية اختاذمه للقرارات احامتل و متلني يراعون أيضا يف  يص ا بق، فإن حاميل الرتا ية مبوجب القانون ا معلفضال عن ذكل، إذا تواجدت هذه اآل ملط ًل حمل خ ً

 .اعرتاض الغري عىل الرباءات
تني، ش. ويزرال وف. انظر ك  19 نت وأ. تشـرو يايف يكرسـيت، الاعرتاضات عىل الرباءات . يد يو ساوث ويلز،   :لأسرتا ناحلقائق، اجملةل القانوية جلامعة  ن

تأخري يف  (106، صفحة 2011، )1(34العدد  يالمع اإلشارة إىل أن معدل مدة ا توسط 2.4 لأسرتا نة، وا مل  نة1.8سـ  ).سـ 
ية خ12ًوفقا للامدة   20 نا ية  يس نظام  تعني عىل لك بدل يف الاحتاد تأ ية ابريس،  ع من اتفا ص ملكي س هور عىل الرباءات، من خالل ق مجلاص بإطالع عامة ا

ثالنرشها ية ويكون ، م  تاكرات ا يط لال نوحة، مع وصف  ثل أسامء أحصاب الرباءات ا ية  ياانت األسا ية ا يا فقط من ان رش إلزا حملما ب سـ ملم سـ ب بن مل ح ًم ل
ية ومن مث .برباءات ية ابريس  يف، ال حتدد اتفا  ".إطالع العامة عىل الرباءات"كق

يل الرباءة؛ مثل   21 تكر وو نوان املودع وا كامس و ب تاكر واترخي إيداع الطلب؛ واترخي وملع بنوان الا بة ابألولويةإيداع ع سابق اذلي ختصه املطا لالطلب ا ، ل
سيل  .لتسلوماكن إيداعه ورمقه ا

ية يف   22 ية الفكرية الو بو ماكتب ا ية الفكرية، آزرت الو سات ا نيف إطار برانمج حتديث مؤ ي طس مللك ياانت اخلاصة هبا للعامة من خالل مللك لبإاتحة قواعد ا
ية نة الواثئق الور قر  .مق

رشين،   23 يات من القرن ا شأهنا يف هناية الامث ياابن  ية وا تحدة األمر ية اليت تفاوضت الوالايت ا ية وا بادرة إزاةل العوائق ا ياق  لعيف  ي ب ل مل يلك مي نسـ يك نم له لتنظ
بريا من تحدة أن عددا  ًذكرت الوالايت ا ك بات الرباءات املودعة من رشاكت ًمل ية عىل  يااب رشاكت ا نح الرباءة املودعة من ا بل  طل الاعرتاضات املقدمة  ن ل ل م ق
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نح الرباءة  يام نظام لالعرتاض عقب  نوحة، أي  ية الرباءات ا تان للطعن عىل صال تان مزتا ياابن آ بح دلى ا مأ ق ملمح ن ي ل مص ل
تة .  الرباءةبطالإنجبانب إماكية الطعن اإلداري عىل  نح الرباءة يف غضون  سـوحيق ألي خشص إيداع الاعرتاض عقب  م

هر من اترخي رش الرباءة يف اجلريدة نأ ية املراجعة اليت اكنت جترى . ش شاركة الاكمةل يف  ُولكن املعارض مل يكن هل حق ا معل مل
تب الرباءات وصاحب الرباءة نظام بطريقة . مكبني  لوقد مصم ا تب الرباجتعلُ ناء يراجع ءات مك  نح الرباءة  سابق  بقراره ا مب ل

 وعىل هذا اكن نظام 24.بعىل األدةل املقدمة من املعرتض وناء عىل جحة ادلفاع املقدمة من صاحب الرباءة، إن وجدت
شلك غري حضوري ياابن جيري يف معظم األحوال  نح الرباءة يف ا بالاعرتاض عقب  ل  الرباءة، يف إبطالأما الطعن .  فامي مىضم

نظام جيزي إًهو اإلجراء اذلي اكن يمت حضوراي، فو يللاكن ا ولكن . لتسجيداعه من الطرف املعين يف أي وقت اكن عقب ا
نظام املزدوج نظام إشاكيل إذ اكن من اجلائز أن ختضع الرباءة الواحدة إىل اعرتاض عقب تبني ثل هذا ا ل يف وقت الحق أن  م

تني بطالاإليف طعن المنح الرباءة و يا الصادر يف إبريل . منفصلتنيقضي يف  يدا عقب قرار احملمكة ا بح املوقف أكرث  لعلوأ ًص تعق
به اب2000 ية ختصاصج، اذلي قضت احملمكة مبو نظر عن وضع دعاوى الطعن مبئ احملامك القضا ية الرباءات بغض ا لراجعة صال ح

يجهتا ياابن و تب الرباءات يف ا تاإلدارية املودعة دلى  نمك 25.ل
 

نة وألغي نظام  .31 نح الرباءة  سـالاعرتاض عقب  نح الرباءة، عالوة عىل 2004م يد إجراءات املراجعة عقب  ية تر م  شـ بغ
ية ب نوحة يف إجراء واحد أال وهو رفع ادلعوى القضا ية الطعن عىل الرباءة ا ئدمج آ ملم .  الرباءة أو الطعن عىل إلغاهئاإبطالل

شلك املعدل للطعن  بدأ ا يث ا يح من  لو مل ح تب الرباءات . اءة ألي خشص الفرصة يف إيداع الطعنالربيف إبطال يت مكوأوجد 
ية امحلاية مبوجب الرباءة حىت عقب  تلفة أل رشوط ا تقدم بأية معلومات قد تكون ذات صةل اب يح للغري ا ية  ية جما هلآ خمل ل ن لل تت

ساعدة عىل إبطال الرباءات اليت 26منح الرباءة سط وأقل تلكفة  يار أ تفاظ  ية الا للم، وذكل  ب خب هواحبغ ًنحت  س  . ُم

ترب جتربة الصني يف تصممي إجراء الاعرتاض جديرة اب .32 نح الرباءات . لتدارستعو بل  موقد اكن للصني إجراء لالعرتاض  ق
نة  سـبل  نح 1992ق تأخري اذلي اقرتن  نح الرباءات من جراء ا مب، وهو اإلجراء اذلي حتول إىل نظام لالعرتاض عقب  ل م

نة . الرباءة بل  سـو ن2000ق نح الرباءة ابإلضافة إىل نظام إبطال الرباءة عقب : ظامان قامئانل اكن ا مأي إجراء الاعرتاض عقب 
ية احملددة إلقامة ادلعوى. منحها هةل الز ية إىل اإلبطال ويف ا باب ادلا تلفان يف األ نظامان  ناكن ا ع سـ خم مل ومل يكن من املمكن . مل

ب بدء يف إجراءات إبطال الرباءة عىل وجه اخلصوص حىت ا لا تعلق ابلرباءة ذاهتال نة . ملت يف إجراء الاعرتاض ا  2000سـويف 
نح الرباءة يث ألغى نظام الاعرتاض عقب  متعدل قانون الرباءات  حب سابق يعرض . ّ نظام ا تعديل رضوراي إذ اكن ا لواكن هذا ا ل ًل

ية الفكرية تب ا ثقل اكهل  تعددة، كام اكن  مللكصاحب الرباءة إىل الوقوع حتت طائةل جهامت  مك ولكن يف الوقت .  احلكويميم

                                                 

شلك جائر عىل  ية  يااب ناعة ا تحدة، وهو ما عاد ابلفائدة عىل ا نح الرباءات إىل اخرتاعات الوالايت ا تعمد  تحدة أدت إىل تأخري  بابلوالايت ا ن ل لص مل مل ممل
تحدة نح الرباءات، بل اكنت حاالت حمدودة من قضااي الاعرتاض ويف حاالت . ملالوالايت ا ية  ياابن أن نظام الاعرتاض فهيا مل يؤخر  مواكن رد ا معل ل

بات الاعرتاض عىل طلب براءة واحد برية من  ية مهنا فقط يه اليت أودعت فهيا أعداد  نا طلا ك ئ ثت  .سـ
ياانت ابلربا"، .وموتوهايش ك. غوتو أ  24 شاء قاعدة  بإ ياابنن نح الرباءات يف ا شطة  ياابن ونظرة أوىل عىل أ لءات يف ا ن  Construction of a" (مل

Japanese Patent Database and a First Look at Japanese Patenting Activities .( ،ياسات  36 عدد رمق 2007لسـحبث يف ا
نتخلص املؤلفان من ادلراسة أن الاتقال من نظام الاعرتا. 42-1431صص  نح الرباءة أدى إىل يسـ نح الرباءة إىل نظام الاعرتاض عقب  بل  مض  م ق

بل  نح الرباءة  بل  نظام الاعرتاض  يع الرباءات غري املفصول فهيا وفقا  ياابن، إذ عوجلت  تب الرباءات يف ا نح الرباءات من  قإرساع وترية  م ق مك لم مج ًل
نة1996  . لسـ يف تكل ا

نة   25 تس،  سرتو ساس إ سو ضد  سـية فو م ن تك ت نقض يا، 364، رمق O (1998(جي  . 2000نيسان /  إبريل11لعل، املرفوعة أمام احملمكة ا
Fujitsu v. Texas Instruments, 1998(O)No. 364, Supreme Court, April 11, 2000. 

تاكر يف ا  26 سني الا يال قاطعا عىل دور نظم الاعرتاض يف  ية اليت تقدم د بعىل الرمغ من ندرة األحباث األاكد حت ل ًمي لياابن، يوحض أحد األحباث يف موضوع ً
ية أن نظام  تحدة األمر ياابن والوالايت ا تاكر يف ا يكالرباءات وعالقاهتا مبزااي الا مل ل تحدة " املودع األول"ب بق يف الوالايت ا نظام اخملرتع األول ا ملمقارنة  ملط ب

بكر، وهو األم يح املزيد من املعلومات يف املكل العام يف وقت  ية  ماألمر ت تاكر ييك ية الا يل بإيداع طلب الرباءة بوترية أرسع من  بر اذلي يدفع اب معل لتعج
بكرة ها ا سني يف مرا نا بات الرباءة املقدمة من ا بة إيداعات  نح الرباءة تعزز مزااي مرا بل  ملذاهتا، كام تذكر ادلراسة أن فرص الاعرتاض  ف مل حلطل ق م أنظر . (ق

تطوير، ا"ويزيل كوهني وآخرون،  بحث وا لتدفق ا يةل تحدة األمر ياابن والوالايت ا تاكر يف ا يكلرباءات ومزااي الا مل ل  ,R&D and Spillover" (ب

Patents and the Incentives to Innovate in Japan and the United States( ياسات، رمق نة 31لسـ، حبث يف ا  . 2002سـ، 
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ية الرباءة تاحة للطعن عىل صال يدة ا ية الو بق سوى نظام إجراء إبطال الرباءة بوصفه اآل حاحلايل ال  ملح ل نظام 27.يط ل لكن جيزي ا
بل اإلصدار  . قتقدمي الغري مالحظات 

ياابن والصنيو .33 يريات اليت حدثت يف ا تاجات من ا لرمبا مل حين أوان القطع بأية ا لتغ ياق لك بدل سـتن سـ اليت نفذت يف  ُ
ية الرباءات بدو أن تصممي نظام وطين لالعرتاض يربط مبدى توافر إماكيات أخرى ملراجعة صال حعىل حدة، ولكن  ن ت . ي

نح الرباءة بل  بدلان األخرى اليت ألغت نظم الاعرتاض  تحدة من بني ا مواكنت اململكة ا ق ل وذلكل قد يكون من األحرى يف . مل
ية، ال أن حاةل توافر أكرث ية مبزااي إضا ية إضا تع أية آ نح الرباءات أن  نظام الوطين  ية مراجعة واحدة داخل ا ف من آ ف ل مت مل ل تل

يات القامئة ابلفعل للعملتكون جمرد تكرارا  سلمي . ً ية  يل  يدا، وإىل  توإال فلن يؤدي هذا إال إىل زايدة اإلجراءات  معل تعط ً تعق
ية وإاثرة هاةل شكوك القانويةئالقرارات اإلدارية الهنا ن من ا  . ل حوهال

يةو .37 تلف أنظمة الاعرتاض الو سابقة،  نبعا ملا جاء يف الفقرات ا خت ل ية، لكن مع ذكل توجد عوامل غري شامةل /طت قلمياإل
نظام اعرتاض فعال، مهنا ئة  ئة ا سامه يف  لقد  ي لبيت  :هت

بات الرباءات والرباءات  "1" طلهوةل الوصول إىل  تاحة س  ؛للجمهور لالعرتاضملا

سابقةسهوةل الوصول إىل معلومات و "2" ية ا نا ية ا لا ع لص  ؛لتقن

يري إجراءات الاعرتاض؛و "3" رشية القادرة عىل  تسـتوفر املوارد ا  لب

باتو "4"  أحصاب الرباءات ومصاحل الغري؛/لطلاإلطار الزمين املعقول لالعرتاض، اذلي يوازن بني مصاحل مودعي ا

ية او "5" ية والرو تيناإلجراءات ا ثللشلك ية،  يري إجراءات الاعرتاض بفعا سمح  مملعقوةل اليت  ل سـ  :بتت

ية أو لكهيام؛ - ية املوثقة أو ا شمل اإلجراءات الاك هبارشة اإلجراءات احلضورية اليت  لشفت ف  م

 وقواعد تقدمي األدةل واحلجج املؤيدة؛ -

ياسة العامة اليت يريم إ - بارها أهداف ا ئة الاعرتاض اليت تضع يف ا سـوأعضاء  ت لي ع  لهيا نظام الاعرتاض؛ه

يقني القانوين؛ "6" باب الاعرتاض اليت توازن بني الاهامتم جبودة نظام الرباءات وا لوأ  سـ

يات الرسومو "7"  ؛.املالمئة لآ

تقايض "8" بادةل بني إجراءات الاعرتاض وا لوقواعد العالقة ا  .ملت

 اإلطار القانوين ادلويل رابعا

نظم أنظمة الاع .38 تال توجد معاهدة دوية  ية لالعرتاض . رتاض كام يهل بدلان ابحلرية يف أن تضع، أو ال تضع، آ تع ا لو ل تمت
ية يهنا الو طنيف قوا تعلقة بإجراءات الاعرتاض، فإن اتفاق . ن ية ا رشوط املوضو ناول املعاهدات القامئة ا ملويف حني ال  ع ل تت

تجارة  تصةل اب ية الفكرية ا لجوانب حقوق ا مل ية  الرباءاتومعاهدة قانون ) ياتفاق تربس(مللك رشوط اإلجرا ئنصان عىل بعض ا لي
ها أيضا عىل إجراءات الاعرتاض  .تطبيقالعامة اليت ميكن 

                                                 

تحدة األمر"صن،   27 ها يف الصني والوالايت ا ملإبطال الرباءة عقب   ).Post-Grant Patent Invalidation in China and in the United States" (يكيةنحم
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تجارة  تصةل اب ية الفكرية ا لاتفاق جوانب حقوق ا مل  )ياتفاق تربس(مللك

بادئ العامة الواردة يف الفقرتني ي من اتفاق تربس عىل 4.62تنص املادة  .39 مليق ا  بطالعىل اإل 41 من املادة 3 و2تطب
يلاحلضورية اإلداري واإلجراءات  نص عىل إجراءات من هذا ا باكالعرتاض واإلبطال واإللغاء إن اكن قانون العضو  . لقي

 : عىل ما ييل41 من املادة 3 و2تونص الفقراتن 

نصفة وعادةل .2" ية الفكرية  متكون إجراءات إنفاذ حقوق ا يف . مللك تاك لوال جيوز أن تكون معقدة أو ابهظة ا ل
ية غري معقوةل أو تأخري ال داعي هلب نطوي عىل حدود ز نصورة غري رضورية، وال أن   .مت

توبة ومعلةل .3 تخذة بصدد موضوع أي من القضااي  مكيفضل أن تكون القرارات ا وتمت إاتحهتا عىل األقل . مل
ية دون أي تأخري ال لزوم هل ية اب لقضلألطراف ا تخذة بصدد مرب. ملعن ند القرارات ا ملوال  رات أي من القضااي إال تست

نظر فهيا ها  ية فرصة تقد يت لألطراف ا للإىل األدةل اليت أ ن ميعط  ."ملع

شار إلهيا يف الفقرة  أن 5.62تذكر املادة و .40 تخذة يف إطار اإلجراءات ا ية ا ملالقرارات اإلدارية الهنا مل ، مبا فهيا 4.62ئ
يةللمراجعة ، ختضع احلضوري اإلداري وإجراءات الاعرتاض بطالاإل به قضا ية أو  بل سلطة قضا ئمن  شـ ئ ناك . ق يس  هولكن  ل

ناحج أو اإلللمراجعة ما يلزم بإاتحة الفرصة  إجراء إاتحة  اإلداري، رشيطة بطالليف هذه القرارات يف حاالت الاعرتاض غري ا
باببطال مفعولإل  . تكل اإلجراءاتسـ أ

تعني عىل األعضاء وابإلضافة إىل ذكل، وكقاعدة عامة .41  ّ تأكد  جيب 2.62دة وفقا للامي نح، مع لا ملمن أن إجراءات ا
نح احلق  سمح  ساب احلق،  ية ال رشوط املوضو ثال  مبمراعاة الا ت ت ع كت يل مدة امحلاية يف للم با  ية معقوةل  تقلخالل فرتة ز ن لن جت م

 .بغري مربر

 معاهدة قانون الرباءات

شأن الطلب ستمن معاهدة قانون الرباءات، ال جيوز أن يكون عدم ا) 1(10وفقا للامدة  .42 ية  رشوط ا بيفاء بعض ا لشلك ل
ية يف الغش شلكي عن  رشط ا يفاء ا يا أو جزيا، إال إذا جنم عدم ا ها  نبا إللغاء الرباءة أو إبطا ل ئ للك ت ل سب رشوط . س لوهذه ا

ية يه توايته " 1: "لشلكا تعلقة " 2"؛ )من معاهدة قانون الرباءات) 1(6املادة (حمشلك الطلب أو  ية ا رشوط ا ملا لشلك ل
يقة األولوية ابسـامت الاسـامترة والوسائل إلرسال " 3"؛ )من املعاهدة )5(و) 4(و) 2(6املادة (ثرة العريضة والرسوم وو

يغات  يغات " 4"؛ )من املعاهدة )3(و) 1(8املادة (لتبلا يع ا لتبللغة وتو بارة أخرى، فإن ). من املعاهدة) 4(و) 2(8املادة (ق بعو
نحت ال ميكن إلغاؤها أ ية املذكورة أعالهُمالرباءة إذا  رشوط ا يفاء ا بب عدم ا ها  لشلكو إبطا ل ت س سل  .ب

نص املادة  .43 يا أو ) 2(10توابإلضافة إىل ذكل،  ها  لكمن معاهدة قانون الرباءات عىل أنه ال جيوز إلغاء الرباءة أو إبطا ل
شأن اإللغاء أو اإلبطال املرتقب وإدخال ا بجزيا دون إاتحة الفرصة للامكل يك يديل مبالحظاته  يحات اليت ئ تصحتعديالت وا لل

بق، خالل همةل معقوةل ملطسمح هبا القانون ا  .ي

بارشة دلى 11تونص املادة  .44 هةل احملددة ألغراض أحد اإلجراءات ا مل من معاهدة قانون الرباءات أيضا عىل متديد ا مل
نة، وتلزم املادة  معيتب الرباءات حتت ظروف  تع12مك نص امل من املعاهدة األطراف ا يهنا عىل رد احلقوق تقدة بأن  نيف قوا

ناية الالزمة لظروف احلال أو إذا تأخر املودع دون قصد هةل احملددة رمغ إبداء ا بب عدم الالزتام اب لعإذا فقدها املودع  مل . بس
يذية لمن " 4"13و" 6)"5(12غري أنه وفقا للقاعدتني  تعاقدة ملزمة بوقف لتنفالالحئة ا مللمعاهدة، ال تكون األطراف ا

ية ألحد اإلجراءات يف اإلجراءات 12 أو رد احلقوق وفقا للامدة 11ءات وفقا للامدة اإلجرا هةل الز تعلق اب ن فامي  مي . احلضوريةمل
نص، عىل وقف اإلجراءات أو رد احلقوق أو  نه، أو ال  نص يف قوا تعاقد ابحلرية يف أن  تع الطرف ا بارة أخرى،  يو ي مل مت نيبع ي

هةل احملددة  تعلق اب مللكهيام فامي   .احلضوريةألحد اإلجراءات يف إجراءات الاعرتاض ي
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يه رمق  .45 تفق  يان ا متد ا هذه القواعد ا ند اعامتده  علومع ذكل، فإن املؤمتر ادلبلومايس  مل ب لع ع نص عىل أنه 5ل من ي، اذلي 
بعاد  ناسب ا ستا شأن اإلإمل نصوص علهيا يف املادجراءات بني األطراف من حاالت وقف اإلبقامة ادلعاوى   11تني ملجراءات ا

تعاقدة عىل وقف مماثل لإل12و بق يف األطراف ا نص القانون ا يه مع ذكل أن  مل، وأن من املرغوب  ملط ي جراءات يف تكل ف
سة نا بان مصاحل الغري ا فاحلاالت يأخذ يف ا مل سوا أطرافا يف اإلجراءاتاآلخرين ، وكذكل مصاحل حلسـ  .ليممن مه 

سا  ثةل إلجراءات الاعرتاض مخا  مأ

ثل هذه كام ذكران آنف .46 تحداث  تحداث إجراءات لالعرتاض، أو لعدم ا بابه اخلاصة ال ما، قد يكون دلى لك بدل أ سـ سـ سـ
ية يف بعض . اإلجراءات، يف قانونه الوطين ية واملوضو رشوط اإلجرا شرتك ا بدلان اليت دلهيا نظام لالعرتاض،  عويف ا ئ ت لل

ياجات نوع الا بعا  يل  تفا تلف يف ا سامت، ولكهنا  تا ت ت ص ل خت حل تالفاتتوقد . ل سابق الاعرتاض " 1: "خشمل هذه الا لا لمنح ل
نحأو  شف عن هوية الطالب؛ " 3"احلق يف إيداع اعرتاض؛ " 2"؛ للمالالحق  هةل احملددة إليداع الاعرتاض؛ " 4"لكا ملا
باب الاعرتاض؛ " 5" ية " 6"سـأ رشوط اإلجرا ئا سة الاسـامتع احلضوريةل جل، اكلطلب وإخطار األطراف واحلجج واألدةل و
هةل احملددة إليداع الطعن وما إىل ذكل(الطعن يف القرار الهنايئ " 7"لقرار الهنايئ وما إىل ذكل؛ وا تصة وا سلطة ا ملا خمل ). ل

بدلان ية ألنظمة الاعرتاض القامئة يف عدد من ا تا لوتعرض الفقرات ا ل ناطق/ل بدلان، حتمل أنظمة الاعرتاض . ملا لويف بعض ا
نظام يف يث يعرف ا تلفة،  لأسامء  ثال ابمس إجراءات اإلبطال اإلداريحخم شار إىل . م الربازيل  يلكن يف هذه الويقة،  ث

بارها   ".أنظمة اعرتاض"عتاإلجراءات احملددة بوقت واحلضورية للطعن يف الرباءات اب

يا  لأسرتا

ياتطبق  .47 سابق  نظاما لالعرتاض لأسرتا لا بات الرباءات ل طلنح عىل  ياريةلم يع أي خشص وفقا هل أ28،ملعا ن يعرتض يسـتط 
بول الطلب هر من  نح الرباءة يف غضون ثالثة أ قعىل  ش ية للرباءات29م نه يف اجلريدة الر مس املعلن   .ع

نح براءة عادية 59 امدةوفقا للو .48 م من قانون الرباءات، جيوز للوزير أو أي خشص آخر أن يعرتض، وفقا للواحئ، عىل 
ية دون غريها تا باب ا لبب أو أكرث من األ ل سـ  :لس

شخص أن يكون "1" سمىل ا نح براءة لالخرتاع؛ ) أ (ملا مليس خموال  نح براءة لالخرتاع، لكن أو ) ب(ل ملخموال 
شخص آخر؛  بفقط إذا اكن مقرتان 

 أن يكون الاخرتاع غري مؤهل للحصول عىل براءة؛ "2"

ية مع امل "3" تعلق ابلطلب الاكمل غري مامت شـأن تكون املواصفات املودعة فامي  يادةي  30).3(و أ) 2(40 ةع الفر

                                                 

يا، الرباءة   28 يارية"لمثة نوعان من الرباءات يف أسرتا تاكر"وبراءة " ملعا نفعة" (بالا رشوع يف الاعرتاض عىل براءات ). ملويه متاثل منوذج ا لوال ميكن ا
نح الرباءة مث  تاكر إال بعد  مالا تصديق ب تدى اإللكرتوين . علهيالا تاحة عىل موقع ا يا ا سامهة أسرتا تاكر، انظر  شأن براءات الا نوملزيد من املعلومات  مل ل م ب ملب

ية بقانون الرباءات ننة ادلامئة ا : ملعللج
pdf.australia/opposition/17_session/meetings/en/scp/www/sites/export/int.wipo.www/:/http  

سمينص   29 سم ) 1(49 لقا تعلقة بطلب 50لقمن قانون الرباءات عىل أنه، مع مراعاة ا بل طلب الرباءة واملواصفات الاكمةل ا مل، جيب عىل املفوض أن  يق
يارية إذا نع بأن ) أ: (ملعالرباءة ا تاكري؛ )ب)(1(18الاخرتاع يوافق املعايري املذكورة يف الفقرة قتا شاط الا ب، أي اجلدة وا أنه ال يوجد " 1: "رأى) ب(لن

تعلق ابلفقرة (سبب قانوين لالعرتاض  بب ا ملغري ا بب لالعرتاض قد زال" 2"عىل الطلب واملواصفات؛ أو )) ب)(1(18لس  .سأن أي 
ياملادة نص ت  30 تصف الاخرتاع ابلاكمل، مبا يف ذكل أفضل الطرائق اليت " 1"الرباءات عىل أن املواصفات الاكمةل جيب أن من قانون ) 2(40 ةعالفر

يل الاخرتاع؛  لتشغيعرها مودع الطلب  بات تعرف الاخرتاع" 2"ف بة أو مطا ِّـي مبطا ل ل بة جيب أن تكون ) 3(40وتذكر املادة . نهتت بات أو املطا لأن املطا ل
ند مبا يغة و ستواحضة و رشوح يف املواصفاتتبل يه الكفاية إىل املوضوع ا مل   .ف
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متع 60 ادةطبقا ملا جاء يف املو .49 بت يف ادلعوى وهو اذلي إىل الاعرتاض َّاملفوض يسـ من قانون الرباءات،  يجيب أن 
بت يف ادلعوى. وفقا للواحئ بل أن  نح املفوض ملودع الطلب واخلصم فرصة معقوةل لإلدالء مبا دلهيام  يوجيب أن  ق وللمفوض . مي

نح براءة وهو بصدد إصدار قراره يف أية دعو به عىل  بب جيوز الاعرتاض مبو باره أي  مى أن يضع يف ا ج س ، سواء معياريةعت
ند يه اخلصم أم مل  ند إ تا ست يس هذ. ل ية يف قرار املفوض وفقا  لوجيوز ملودع الطلب، وأي خصم، أن يطعن أمام احملمكة الفدرا  هل

تعلق ابألمور اإلج. ادةامل يوميكن أن ترفع دعاوى الاعرتاض أيضا فامي  شملُ ية اليت  ترا  :ئ

تعديالت "1" سامح بإدخال ) 4(104 امدةوفقا لل: لا لمن قانون الرباءات، جيوز ألي خشص أن يعرتض عىل ا
 من قانون الرباءات عىل عدم جواز تعديل املواصفات الاكمةل إذا اكن من شأن 102املادة نص تو. تعديالت

نه من  شوفا  يس  حاملواصفات املعدةل أن تطالب بأمر  عل  يث املوضوع يف املواصفات املودعة؛مك

هل "2" هةل؛) 6(223 امدةوفقا لل: ملمتديد ا نح متديد  للممن قانون الرباءات، جيوز ألي خشص أن يعرتض عىل   م

ية؛ وفقا لل "3" يدال تحرضات ا نمتديد مدة براءات ا لص  من قانون الرباءات، جيوز ألي خشص أن يعرتض 70 امدةملسـ
نح متديد للمدة وفقا يفاء امل75 امدة للمعىل  بب عدم ا ت لكن فقط  سس دد املوضوعات اليت ميكن متديد حت يتال (70 ادةب

تعلق (71 ادةأو امل) املدة فهيا تهبشلك ةملا  ؛)قي الطلب وتو

سجل أو تعديل براءة "4" يذية لقانون من ) 4(7.10للقاعدة وفقا : لتعديل ا نة لتنفالالحئة ا ، 1991لسـالرباءات 
سجل؛جيوز ألي خشص أن   ليعرتض عىل تعديل ا

تغالل اخرتاع "5" يص ال سـنح تر خ يذية لقانون من ) 4(21.22للقاعدة وفقا : م نة لتنفلالحئة ا ، 1991لسـالرباءات 
يص نح ذكل الرت يص أن يعرتض عىل  سخة من طلب تر سمل  شخص اذلي  خيع ا م خ ن ت ل يتط  .يسـ

ناك و .50 تب الرباءات األسرتايل، اكن  ياانت اليت قدهما  هبقا  ب مكط با مودعا27 594 اعرتاضا عىل 130لل  يف فرتة 31طل 
تقرير  با مودعا يف الفرتة 27 979 اعرتاضات عىل 109، ابملقارنة مع 2006/2007لا  اعرتاضا عىل 167، و2007/2008طل 

با مودعا يف الفرتة 26 259 با مودعا يف 25 443 اعرتاضا عىل 120، و2008/2009طل   اعرتاضا 143، و2009/2010طل 
با مودعا يف 26 473عىل   .2010/2011طل 

 الربازيل

ية يف الربازيل .51 نا ية ا عنص قانون ا لص يا اختاذها  عىل إجراءات اإلبطال اإلداري اليت ميكن 32مللكي ناء عىل طلب ئتلقا بأو 
نح الرباءة هر من اترخي  تة أ رشوعة، يف غضون  مأي خشص هل مصلحة  ش سـ  33.م

يةميكن اختاذ إجراءات اإلبطال اإلداري ألي من األو .52 تا لباب ا ل  34:سـ

ية للرباءة؛ "1" رشوط القانوية لأل هلعدم توفر ا ن  ل

ية املواصفات  "2" متكني؛مطالب امحلاية تلبعدم  شف وا لرشوط كفاية ا لك  ل

توايت الطلب املودع يف األصل؛ "3" تجاوز الغرض من الرباءة  حمأن   ي
                                                 

يارية  31 تاكر والرباءات ا نوعهيا، براءات الا بات الرباءات  شمل  نه  تة، و بات املودعة اإليداعات املؤ شمل عدد ا ملعال  ب ب طل ي لطل لكي  .ق
ية رمق   32 نا ية ا عقانون ا لص  .1996 مايو 14 الصادر يف 279.9مللك
يةمللك من قانون ا51املادة   33 نا عية ا  .لص
ية50املادة   34 نا ية ا ع من قانون ا لص  .مللك
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نح ال "4" ية الرضورية اليت ال غىن عهنا  ملإغفال أحد اإلجراءات ا ناء املعاجلةلشلك  .ثرباءة أ

شأن الطلب يف غضون و .53 يقات  نه تقدمي  بول طلب اإلبطال، خيطر صاحب الرباءة بذكل ويطلب  ببعد  تعل م ُق  يوما 60ُ
ية . تمن اترخي سمل اإلخطار هد الوطين  يقات أو مل تقدم، يصدر ا تني، سواء قدمت ا للملكوبعد انقضاء هذه األايم ا ملع َّ تعل لسـ ُل

ية رأاي ويطلب نا عا يقاهتام يف غضون فرتة أخرى لص شخص اذلي أودع طلب اإلبطال تقدمي  تعل من صاحب الرباءة وا ل
 35. يوما60 تدوم

ية و .54 هد الوطين  بت يف ادلعوى ريس ا يقات،  تني يوما، وحىت يف حاةل عدم تقدمي أية  للملكبعد انقضاء همةل ا ملع ئ ي تعل لسـ
ية والقانوية ا تقارير ا تاجئ ا ناء عىل  ية  نا نا ن ل ن ب ع ية اليت حفصت ادلعوىلتقلص هد ا ملعنليت قدمهتا إىل الريس إدارات ا ملع ويكون . ئ

توى اإلداري يا عىل ا سـقرار الريس هنا ملئ يه 36ئ بارا ويرتتب عىل بطالن الرباءة آاثر . احملمكةأمام ف وميكن الطعن  من اترخي عتا
 37.إيداع الطلب

تارياك  سـكو

تارياك، تذكر املادة  .55 نفعة، من قانون الرب12سـيف حاةل كو ية ومناذج ا نا ملاءات والرسوم والامنذج ا ع  أنه جيوز ألي 38لص
ية  بارا من اثلث رش للطلب يف اجلريدة الر هر، ا مسخشص أن يعرتض عىل براءة يف غضون ثالثة أ نت ع ، )La Gaceta(ش

نصوص علهيا يف القانون ية ا رشوط املوضو يفاء ا نادا إىل عدم ا ملا ع ل ت ست تا. س بغي مثبوجيب أن يكون الاعرتاض  ين كام 
بات دفع رسوم الاعرتاض يل أو العرض املالمئ، وإ ثومصحواب ابدل ساعد عىل احلمك . ل يةل اليت  يل أو الو توجيب تقدمي ادل سـ ل

يةل يل أو هبذه الو هرين بعد الاعرتاض، مع جواز عدم األخذ هبذا ادل سـشلك أفضل يف غضون  ل ثل، تذكر القاعدة 39.شب مل واب
يذية للق18 باب 40انونلتنف من الالحئة ا ياء أخرى، عىل األ توي، مضن أ سـ املذكور أعاله أن الاعرتاض جيب أن  شـ حي

بت دفع رسوم الاعرتاض باب الاعرتاض، وما  يل املالمئ دلمع أ يه، وادل ية لالعرتاض واحلق  ثاألسا يف سـ ل ويف حاةل . سـ
يل هذا الاعرتاض ويطل تفا ية مودع الطلب  نا ية ا يل ا تب  بلغ  صالاعرتاض،  ب ع لص سج مللكي نه تقدمي رد يف غضون تمك مب 

تايل هر ا لا يه يف املادة . لش نصوص  رشوع يف الفحص املوضوعي ا هةل، جيب ا علوابنقضاء هذه ا مل ل .  من قانون الرباءات13مل
رشوع يف الفحص  يام بأي شلك من أشاكل الاعرتاض، جيب ا نح دون ا سابق  لومبجرد انقضاء همةل الاعرتاض ا لق للم ل

يه يف  نصوص  علاملوضوعي ا  .13املادة مل

ها، وخيطر هبذا القرار لك من مودع  .56 نح الرباءة أو عدم  شأن  بب  ُوبعد إعداد تقرير الفحص، يصدر قرار  نح م مس ب َّ م
تخذ اإلجراءين معا،  بااب لإلبطال أو الطعن، أو  شخص اذلي رفع دعوى الاعرتاض، اذلي جيوز هل أن يقدم أ يالطلب وا سـ ل

ت سة أايم عىل ا ليف غضون ثالثة أايم و يل اإلداري. وايلمخ سجونظر يف الطعن حممكة ا  .لتت

 ادلامنرك

حيث جيوز ألي خشص أن يعرتض عىل الرباءات . لمنحلالالحق  عىل الاعرتاض 41قانون الرباءات املوحدينص  .57
نح الرباءة ادلامنرية يف رشة الرباءات ادلامنرية هر من اترخي رش  سعة أ نوحة يف غضون  كادلامنرية ا ك ت ملم نك من  42.ش

                                                 

ية53املادة   35 نا ية ا ع من قانون ا لص  .مللك
ية54املادة   36 نا ية ا ع من قانون ا لص  .مللك
ية48املادة   37 نا ية ا ع من قانون ا لص  .مللك
نفعة، رمق   38 ية ومناذج ا نا ملقانون الرباءات والرسوم والامنذج ا ع  .6867لص
 .2008 أبريل 25، الصادر يف La Gaceta من 80العدد رمق . 2008 مارس 28 الصادر يف 8632 من هذه املادة ابلقانون رمق 1لفقرة مت تعديل ا  39
يذي رمق   40   MIEM J15222لتنفاملرسوم ا
ناير 28 الصادر يف 91قانون الرباءات املوحد رمق   41  .2009ي 
 . من قانون الرباءات21املادة   42
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يان مبدى الاعرتاض عىل الرباءة جيب إو .58 ياء أخرى، عىل  توي، مضن أ تابة وأن  بيداع إخطار الاعرتاض  شـ حي ك
باب ند إلهيا الاعرتاض، وكذكل احلقائق واألدةل ادلامعة لأل باب اليت  سـادلامنرية واأل سـ  .يستك

يه تطبقا ملا و .59 ند الاعرتاض فقط 21املادة علنص  يةيست من قانون الرباءات املوحد، ميكن أن  تا باب ا لإىل األ ل عدم : سـ
ية للرباءة  يفاء املوضوع ملعايري األ هلا تاكري(ست شاط الا ناعي واجلدة وا يق ا بإماكية ا ن لص ب لن شف عن الاخرتاع )لتط لك، وعدم ا

توى الطلب كام هو مودع توى الرباءة  ية الالزمة؛ وجتاوز  هارات ا تع اب نفذه خشص  يه الكفاية  حملمبا  حم ن مت هي ملل مل  .يف

بة الاعرتاض قراراأقوال  الاسـامتع إىل بعد مرحةلو .60 يجة . شعاألطراف يف دعوى الاعرتاض، تصدر  لنتوقد تكون ا
هاإبطالرفض الاعرتاض أو  تفاظ ابلرباءة مع تعد يل الرباءة أو الا  .ح

هرين من اإلخطار بقرار الاعرتاض، و .61 ناف ادلامنريك يف غضون  شجيب إيداع إخطار ابلطعن دلى جملس الا سـتئ
 .رسوم للطعنوجيب دفع 

 مرص

سابق ينص القانون يف مرص عىل إجراء لالعرتاض  .62 لا تب الرباءات املرصيل مكنح أمام  نص املادة . لم تيث   من 16ح
ية الفكرية نح  عىل 43مللكقانون حامية حقوق ا يه عىل  يا يعرتض  تا تب الرباءات إخطارا  مأن أي طرف هل أن يقدم إىل  ف بمك ك

باب ذكل يف غضون  بول الطلب يف جريدة الرباءات60سـبراءة ويذكر أ ق يوما من رش  وخيضع هذا الاعرتاض دلفع رمس . ن
بول الاعرتاض قسرتد يف حال   .ي

ية للصحة، جيوز و .63 نطوي عىل أ سكري أو األمن أو  تاج ا تصل فهيا الطلب ابدلفاع أو اإل مهيف احلاالت اليت  ي لع ن ي
نح الرباءة يف غضون  ية أن تعرتض عىل  مللوزارة ا  44.نمن اترخي رش الطلب يوما 90ملعن

سخة من طلب الاعرتاض يف و .64 تب مودع طلب الرباءة عن طريق إرسال  بول طلب الاعرتاض، خيطر ا نبعد  ملك ق
تب هل7غضون  وجيوز ملودع طلب الرباءة أن يرد عىل احلجج املذكورة يف طلب الاعرتاض يف . ملك أايم من اترخي تلقي ا
سخة من رد مودع طلب الرباءة يف غضون مث ير.  يوما من اترخي إخطاره به15غضون  تب إىل الطرف املعرتض  نسل ا  7ملك

تب هل  45.ملكأايم من اترخي تلقي ا

ية من و .65 ناف أو خشص من نفس ادلرجة الو نة مكونة من ريس من قضاة حمامك الا يفتوىل حفص الاعرتاض  ئ ظئ سـت جل ت
نظام القضايئ، وقاض حملف من جملس ادلوةل  ، وكذكل ثالثة أعضاء آخرين من ذوي اخلربة يف )ةاحملمكة اإلداري(لأعضاء ا

نة. اجملال املعين تب الرباءات يف معل ا يل اإللزايم  نص القانون عىل ا للجوال  ث ملكي نة أن . لمت للجلكن يف بعض احلاالت، جيوز 
بري خاريج آخر يا أو أي  بري قد يكون موظفا حكو شورة  ختقرر طلب  م خ نة قرارها يف غضون 46.م يوما  60للج وتصدر ا

باب القرار يف 47.من اترخي إيداع إخطار الاعرتاض شأن الاعرتاض، مع ذكر أ تب الطرفني ابلقرار الصادر  سـ مث خيطر ا ب ملك
 48. أايم من اترخي إصداره10غضون 

                                                 

ية الفكرية رمق قانون حامية  43 نة 82مللك حقوق ا  .2002لسـ 
ية الفكرية رمق 17املادة   44 نة 82مللك من قانون حامية حقوق ا  .2002لسـ 
يذية للقانون رمق 24القاعدة   45 نة 82لتنف من الالحئة ا  .2002لسـ 
يذية للقانون رمق 28 و27القاعداتن   46 نة 82لتنف من الالحئة ا  .2002لسـ 
ية الفكرية رمق  من قانون36املادة   47 نة 82مللك حامية حقوق ا  .2002لسـ 
نة 82 من الحئة القانون رمق 29القاعدة   48  .2002لسـ 
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تب الرباءات أو أي طرف معين أمام احملمكة اإلدارية يف غضون و .66 بل  نة إما من  مكجيوز الطعن يف قرار ا ق  يوما 60للج
 . اإلخطار ابلقرارمن اترخي

 فنلندا

ندي، .67 نح الرباءة 49لفنلوفقا لقانون الرباءات ا ميع أي خشص، مبن يف ذكل ماكل الرباءة، أن يودع اعرتاضا ضد  . يسـتط
ند إلهيا باب اليت  نح الرباءة وجيب أن حيدد األ هر من اترخي  سعة أ تابة يف غضون  توجيب أن يودع الاعرتاض  م يسش سـ ت . ك

ُ من قانون الرباءات، تلغى الرباءة 25للامدة ووفقا . َبذكل ويعطى فرصة إلبداء مالحظاته عىل الاعرتاضَوخيطر ماكل الرباءة 
ية تا باب ا لناء عىل األ ل سـ  :ب

ناعي؛ "1" يق ا تاكري أو إماكية ا شاط الا تقار الاخرتاع للجدة أو ا لصا ب ن ب لتطن ل  ف

يه الكفاية  "2" يس واحضا مبا  تعلق الرباءة ابخرتاع وصفه  فأن  ل يذه؛ت هارات الالزمة من  تع اب نفمتكني خشص  تمل يمت  ل

يس واردا يف الطلب كام هو مودع "3" تواء الرباءة عىل موضوع  لا  .ح

ند إيداع اعرتاض عىل براءة . ويف الوقت الراهن، ال يوجد رمس يدفع مقابل الاعرتاض .68 علكن جيب دفع رمس اعرتاض 
يوم2011 نومفرب 1سـُتمنح يف يوم   .ل أو بعد ذكل ا

يل، بلغ عدد الاعرتاضات املودعة وو .69 ندا الوطين للرباءات وا سجفقا جمللس  لتنل  اعرتاضا 26، و2008 اعرتاضا يف 21ف
 2010.50 اعرتاضا يف 23، و2009يف 

يا  نأملا

تب الرباءات والعالمات  .70 نوحة دلى  مكوفقا لقانون الرباءات األملاين، ميكن إيداع إخطار ابالعرتاض عىل براءة  مم
تجارية األ نح الرباءة. ملاينلا هر من رش  تب يف غضون ثالثة أ موجيب أن يودع الاعرتاض دلى هذا ا ش تحقق 51.نملك ي وال 

تحقق لك رشوط  ية إال  هةل الز بالالزتام اب من بولمل هةل احملددةلقا وبوجه خاص، جيب أن يكون إخطار الاعرتاض . مل خالل ا
يه الكفاية فتا مبا  تاحا إذا مل. مثب ية إليداع الاعرتاضموال يكون رد احلقوق  هةل الز من تراعى ا مل يف . َ لووفقا لقانون تاك

تجارية األملاين خالل فرتة 200 خيضع إيداع اعرتاض لرمس قدره 52الرباءات، تب الرباءات والعالمات ا ل يورو، يدفع إىل  مك
 .الاعرتاض

سهو .71 ناء ماكل الرباءة  نفيع أي خشص أن يعرتض عىل الرباءات، اب سـتثتط  وحده الطرف 54ن الاتحال،ويف حاةل 53.يسـ
يع أن يودع اعرتاضا عىل الرباءة ترضر  تطا  .يسـمل

تابة، وجيب أن حيمل اإلخطار و .72 تجارية األملاين  تب الرباءات والعالمات ا كجيب إيداع إخطار الاعرتاض دلى  ل مك
بول األخرى يه لك رشوط ا توفر  يد، وأن  تواب اب يعا  لقتو ف مك تق ثال رشط أال يدع إخطا. ل موشمل هذا  ر الاعرتاض جماال ي

                                                 

سمرب 15 الصادر يف 550قانون الرباءات، رمق   49  1967ي د
ندا  50 ية عن الاعرتاض يف  ياانت اإلحصا نلتوي مرفق هذه الويقة عىل مزيد من ا ئ ب ث فحي  .ل
 ].Patentgesetz[اءات من قانون الرب) 1(59املادة   51
52  ]Patentkostengesetz.[ 
تجارية األملاين  53 تب الرباءات والعالمات ا يدها أمام  تخىل عن براءته أو يطلب  يع ماكل الرباءة أن  لومع ذكل،  ي ي مكتط تق  .يسـ
ية. 3: "عىل ما ييل] Patentgesetz[من قانون الرباءات ) 3(21تنص املادة   54 توايت األسا سـأن تكون ا  للرباءة مأخوذة من وصف الغري أو رسومه حمل

ته  تخدهما دون موا ية  فقأو مناذجه أو أهجزته أو معداته أو من  سـ  ".؛)نالاتحال(يمعل
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تعلق هبوية اخلصم يشك فامي  تاج أن . لل يل، جيب أن حيدد اخلصم احلقائق اليت من املفرتض أن تؤدي إىل ا سـتنويف ا لتعل
يا أو جزيا ئالرباءة جيب أن تلغى  لك تب . ُ تاج  يث ال  يل  رشوحة اب ية ذات الصةل  مكوجيب أن تكون احلقائق ا حي حب تفص للفعل م

ت تأكد لالرباءات والعالمات ا يل ا تحري عن املوضوع أكرث يف  لجارية األملاين وماكل الرباءة   .بطالسبب لإلمن وجود سبلل

باب اإل) 1(21املادة دد وحت .73 ند الاعرتاض إلهيابطالسـمن قانون الرباءات أ نص، . يست اليت ميكن أن  هذا ا لووفقا  ل
ية تا لتلغى الرباءة يف احلاالت ا ل ُ: 

  من قانون الرباءات؛5 إىل 1 من للمواد ابل للحصول عىل براءة وفقا إذا اكن موضوع الرباءة غري ق "1"

هارات  "2" تع اب يه الكفاية مبا ميكن خشصا  شلك واحض واكمل مبا  شف عن الاخرتاع  ملإذا اكنت الرباءة ال  متف ب يتك
يذ الاخرت  ع؛اتنفالالزمة من 

شخص آ "3" ية للرباءة مأخوذة من وصف خاص  نارص األسا بإذا اكنت ا سـ خر أو من رسومه أو مناذجه أو لع
ته؛ تخدهما دون موا ية  فقأهجزته أو معداته أو من  سـ  يمعل

تصة "4" سلطات ا توى الطلب كام أودع يف األصل دلى ا تجاوز  خملإذا اكن موضوع الرباءة  ل حم  .ي

تجارية األملاين، اليتو .74 تب الرباءات والعالمات ا بة الرباءات يف  يري إجراءات الاعرتاض  لتوىل  شع سـ مكت  تقرر ما إذا ت
بعة يه أن  55. الرباءة أو اإلبقاء علهياإبطالاكن جيب  بة ملتّوالقاعدة ا يني من  ئة مكونة من ثالثة أعضاء  شعتخذ القرار  ن ي تقت ه

بة الرباءات. الرباءات ئة عضو قانوين من  نضم إىل ا نطوي عىل صعوابت قانوية خاصة،  شعوإذا اكنت ادلعوى  ي ي ن  56.لهت

تب الرباءاتو .75 تجارية األملاين، مت إيداع ملكوفقا  واكنت إجراءات الاعرتاض يف . 2010 اعرتاضا يف 665ل والعالمات ا
بل ماكل الرباءة، و دعوى 75:  كام ييل2010 نوي، و87قختيل عن الرباءة من   دعوى 278لسـ دعوى عدم دفع الرمس ا
تجارية األملاين، وإبطال تب الرباءات والعالمات ا بل  ل للرباءة من  مك يا  د538ق تب لإلبقاء عىل الرباءة  لكعوى بقرار من ا ملك

تب الرباءات 123ويف .  الرباءةإبطال دعوى، قام ماكل الرباءة ابلطعن يف 61ويف . ئأو جزيا مك دعوى، مت الطعن يف قرار 
يا أو جزيا تجارية األملاين ابإلبقاء عىل الرباءة  ئوالعالمات ا لك  .ل

 هندوراس

يب يف مللك من قانون ا55وفقا للامدة  .76 يح أي  ندوراس، فإنه مبجرد بدء إجراءات الطلب، أو  ية يف  نا عية ا تصح ه ع لص
شلك شاط لا رشوط العامة للجدة وا تحقق من توفر ا يه ا يا فرداي، ويمت  رشوع يف حفص الطلب حفصا موضو ن، يمت ا ل لع ل فل

ناسب  رش إخطار  ناعي، ويصدر أمر  يق ا تاكري وإماكية ا مالا بن لص ب ن رش(لتطب ية، يف ) لنإخطار ا مساجلريدة الر
La Gaceta ية لك تا بات  نا ل، يف ثالث  ت مسـ يل امس مودع الطلب وملخص الاخرتاع.  يوما30م رش تفا صويعطي هذا ا  .لن

رش، أن يرفع دعوى اعرتاض عن طريق إبداء و .77 يات ا لنجيوز ألي خشص معين، خالل الفرتة اليت جترى فهيا  معل
ية الاخرتاع للحصول عىل براءةتاملالحظات وتقدمي املعلومات أو الواثئق املر ند . هلبطة بأ يستويف حاةل الرباءات، جيوز أن 

شأن  توي عىل معلومات  يل من نوع آخر  شور ابلفعل أو إىل أي د بالاعرتاض إىل براءة سابقة أو إىل طلب براءة  حي ل من
بل الطلب هور  يحت  قالاخرتاع أ للجم  .ت

                                                 

 .من قانون الرباءات) 1(61املادة   55
 .من قانون الرباءات) 3(27املادة   56



SCP/18/4 

23 

 

رش دون رفع أي دعوى اعرتاضو .78 بار ، أو لنمبجرد انقضاء فرتة ا نح عتيف حال ا رش قرار  مالاعرتاض بال أساس،  يُن
يل الرباءة هادة  تسجالرباءة ومن مث تصدر  يل الاعرتاض، . ش بت د لأما إذا  تأكد أجري ث ية ا لحفص موضوعي جديد للطلب  بغ

ية للرباءة  .هلمن توفر رشوط األ

ند  لها

ندي عىل الاعرتاض  .79 هنص قانون الرباءات ا سابق لي لا فإذا اكن طلب الرباءة قد . لمنحلض الالحق والاعرتالمنح ل
نح الرباءة تايب دلى املراقب ضد  تقدم ابعرتاض  نح، جيوز ألي خشص أن  مرش ولكن الرباءة مل  ك ي ُتم  وجيوز إيداع 57.ن

بة يف ذكل ناك ر سة اسـامتع إذا اكنت  يل ادلامع هل وطلب  ية مصحواب ابدل تا باب ا ناء عىل األ غالاعرتاض  ه جل ل ل ل سـ  :ب

شخص اذلي يطالب أن يك "1" نه أو من خالهللون مودع الطلب أو ا عيابة   قد حصل عىل حنو خاطئ عىل ن
نه أو من خشص يطالب  نه أو من خالهلمالاخرتاع أو أحد أجزائه  عيابة   ؛ن

بل اترخي اإليداع  "2" قأن يكون الاخرتاع املطالب به قد رش  ُ ن يف مواصفات طلب مودع يف ) اترخي األولوية(َ
ند يف يو ناير 1م لها ند أو يف أي ماكن آخر، رشط أال 1912ي  ب أو يف اترخي الحق، أو يف أية واثئق أخرى يف ا له

ناء  شف مضن ا سـتثيقع ا سادس؛اإلهمالفرتة لك بقا ملا جاء يف الفصل ا ل   ط

ته أن يكون الاخرتاع  "3" با به يف ياملطلوب حام شورة يف اتمبمطالب امحلاية لمطا رخي إيداع منواصفات اكمةل 
بل اترخي إيداع مطالب) اترخي أولوية( ند  تىض طلب براءة يف ا تارخي، ومودعة  ق املودع أو بعد هذا ا همبق اترخي (لل

بة املودع؛) أولوية  لمطا

بل اترخي اإليداع  "4" ند  تخدام يف ا هور أو شائع الا قأن يكون الاخرتاع املطالب به معروفا  هللجم اترخي (لسـ
نعملطالب به اخرتاع وإذا اكن الاخرتاع ا). األولوية تخدام يف صطريقة  هور أو شائع الا ترب معروفا  سـ، فإنه  للجميع

بل اترخي إيداع  ند  قا نوع هبذه مطالب امحلاية) اترخي أولوية(له تج  ناك  مص إذا اكن  ن َه ند الطريقة م ترياده يف ا همت ا لسـ
بار أ ترياد قد مت لغرض الا تارخي، إال إذا اكن هذا الا بل ذكل ا تابلفعل  سـ خل تجربة املربرة فقط؛ق  لو ا

نظر إىل املوضوعات  "5" تاكري، اب شاط ا نطوي عىل أي  لأن يكون من الواحض أن الاخرتاع املطالب به ال  ب ن ي
ند رمق  شار إلهيا يف ا شورة ا با مل لن بل اترخي اإليداع " 2"مل ند  تخدما يف ا نظر إىل ما اكن  قأو اب ه سـ لل  ؛)اترخي األولوية(م

يس اخرتاعا ابملعىن الوارد يف القانون وال مؤهال للحصول عىل براءة أن يكون موضوع الاخرت "6" لاع املطالب به 
 مبقتىض القانون؛

يا وواحضا؛ "7" تخدامه وصفا اك فأن تكون املواصفات الاكمةل ال تصف الاخرتاع أو طريقة ا  سـ

سم  "8" تطلهبا ا شف عن املعلومات اليت  يام مودع الطلب اب لقعدم  ي لك تعلقة ا( من القانون 8ق ململعلومات ا
بات ية لطلاب ناظرةجنب األ ئة؛) ملا  طأو تقدميه معلومات خا

بة بأولوية 12عدم إيداع الطلب يف غضون  "9" ند املطا هرا من اترخي أولوية أول طلب، وذكل  ل  ع طلب ش
ية  ؛قاتفا

                                                 

نة ) 1(25املادة   57  .1970لسـمن قانون الرباءات 
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ية  "10" يولو شلك خاطئ، مصدر املادة ا شف عن، أو تذكر  جأن تكون املواصفات الاكمةل ال  ب ب تخدمة يف لتك ملسـا
ها اجلغرايف؛  صلالاخرتاع أو أ

تاحة  "11" ية أو غريها، ا نظر إىل املعارف، ا توقعا اب ملأن يكون الاخرتاع املطالب به يف املواصفات الاكمةل  ه لشفل م
ند أو يف أي ماكن آخر ية يف ا ية أو أ هداخل أية جامعة  صل  .لحمل

بل انقض(1A)55وفقا للقاعدة و .80 نح أية براءات  ق، ال  هر من اترخي رش الطلبُتم تة أ ناء مدة  ش بارة أخرى، . سـ بعو
هر عىل األقل من اترخي رش الطلب إليداع اعرتاض همةل وجد دلى الغري ت نتة أ ش وإذا رأى املراقب أن . لمنحلسابق سـ

سخة من واثئق اخلصموالطلب جيب رفضه أو تعديهل،  يه أن خيطر مودع الطلب بذكل ويرفق ابإلخطار  نجب  وردا . عل
يانعىل ته  هب ذكل، جيوز ملودع الطلب أن يودع  هر من اترخي اإلخطار املذكور لوأد به يف غضون ثالثة أ شدعام  اذلي وصهل لطل

يان. من املراقب نظر يف  بوبعد ا ّبت ،  وأدلهتامالك الطرفني ل نح املراقب ي هاالرباءة ميف   .منحأو عدم 

نح الرباءة، يكون دلى الغري فرصة أخرى إليداعو .81 بل أي خشص 58. اعرتاضممبجرد  ق وميكن إيداع هذا الاعرتاض من 
باب احملددة يف الفقرة  نادا إىل نفس األ نح الرباءة ا رش  نة واحدة من اترخي  بل انقضاء مدة  سـمعين  تسـ م سق وخيطر . 76ن

ند إيداع إخطار الاعرتاض يعة مصلحة اخل59.هذا عاملراقب صاحب الرباءة  يه  يا يوحض  تا ياان  ب ويرسل اخلصم  ب ك طب صم ف
يل، يف حال وجوده، إىل جانب إخطار الاعرتاض، وسمل  تعويض اذلي يريده وادل ند إلهيا يف دعواه وا يواحلقائق اليت  ل ل يست

يل، يف حال وجوده يان وادل سخة من ا لصاحب الرباءة  ب وحيصل صاحب الرباءة عىل فرصة للرد عىل ادعاء اخلصم  60.لن
هرين  يل يدمع الرباءة يف غضون  شوإيداع أي د تهل يان اخلصم وأد سخة  لمن اترخي تلقي  ب سخة . ن نويرسل صاحب الرباءة أيضا 

يت. من رده إىل اخلصم بار أن الرباءة قد أ هرين املذكورة، جيب ا لغفإذا مل يرد صاحب الرباءة يف غضون فرتة ا عت ومبجرد  61.لش
هر واحد، أن يودع ادل سخة من رد صاحب الرباءة، جيوز هل، يف غضون  شتلقي اخلصم  تجاوز حدوده حدود لن تيل اذلي ال  ل

يل سخة من هذا ادل يل صاحب الرباءة، وسمل إىل صاحب الرباءة  لما جاء يف د ن ي  62.ل

نح يتوىل حفص الاعرتاض و .82 تألف من ثالثة أعضاءللمالالحق  وهو يفحص لك الواثئق واألدةل . يجملس اعرتاض 
ياته إىل املراقب ية وبعد. صاملقدمة، ويقدم تو تو ند تلقي ا صو ل  إعطاء صاحب الرباءة واخلصم فرصة اإلدالء بأقواهلام، يأمر ع

ها أو إلغاهئا تخدام 63.يلاملراقب ابإلبقاء عىل الرباءة أو تعد ية أو جتربة رسية أو ا بار أية ويقة  سـ وال يضع املراقب يف الا خشص ث عت
ندين  ثال  ند حتديد مدى الا برسي  ت للع  .76يف الفقرة " 5"و" 4"م

جناح الاعرتاض عىل أساس أن الاخرتاع املطالب به مت نون الرباءات عىل قواعد حمددة حلاةل  من قا26املادة نص تو .83
يه من اخلصم عىل حنو خاطئ  ند (علاحلصول  ثل هذه احلاةل، جيوز للمراقب أن يقرر ).  أعاله76يف الفقرة " 1"لبانظر ا مويف 

ها ابمس اخلصم ثل، إذا مت احلصول عىل. يلأن الرباءة جيب تعد  جزء من الاخرتاع احملدد يف املواصفات عىل حنو خاطئ ملواب
بعاد ذكل اجلزء من الاخرتاعجاز من اخلصم،  ها اب تللمراقب أن يقرر أن املواصفات جيب تعد  .سيل

ية الفكرية و .84 ناف ا نح أمام جملس ا شأن الاعرتاض الالحق  مللكجيوز الطعن يف قرار املراقب  سـتئ للم يف غضون ثالثة ب
هر من اترخي ا ناف بإطار زمين آخر وفقا لقواعدهشأ سمح جملس الا سـتئلقرار، ما مل  نح املراقب للرباءة . ي مغري أنه يف حال 

                                                 

نة من قانون ا) 2(25املادة   58  .1970لسـلرباءات 
نة ) 3(25املادة   59  .1970لسـمن قانون الرباءات 
نة 57القاعدة   60 يذية لقانون الرباءات  لسـ من الالحئة ا  .2003لتنف
نة ) 2(58القاعدة   61 يذية لقانون الرباءات  لسـمن الالحئة ا  .2003لتنف
نة 59القاعدة   62 يذية لقانون الرباءات  لسـ من الالحئة ا  .2003لتنف
نة ) 4(25املادة   63  .1970لسـمن قانون الرباءات 
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ناف  نح، فإنه يف ظل هذه الظروف، ال ميكن الطعن يف قرار املراقب أمام جملس ا سابق  سـتئبعد رفض الاعرتاض ا للم ل
ي ية الفكرية، ولكن ميكن إيداع الامتس دلى احملمكة ا لعلا  .ا إلصدار أمر ضد هذا القرارمللك

 الرنوجي

يع أي خشص 24وفقا للامدة  .85 نح،  تط من قانون الرباءات الرنوجيي، يوجد يف الرنوجي نظام لالعرتاض الالحق  يسـللم
نح هر من رش ا سعة أ به أن يعرتض عىل براءة يف غضون  ملمبو نت ش نح الرباءة اكن . ج ند الاعرتاض إىل جحة أن  مويف حال ا ست

يات، تكون همةل جيب رفضه عىل نظام العام أو األخال ناقض ا تجاري لالخرتاع من شأنه أن  تغالل ا ق أساس أن الا ل ي ل سـ
نوات ية الرنوجيي. سـالاعرتاض ثالث  نا ية ا تب ا يل دلى  عوجيوز ألي خشص أن يودع اعرتاضا من هذا ا لص مللكب مك  .لق

نحه فرصة إليداع م .86 تب الرباءات صاحب الرباءة ابالعرتاض و ميوخيطر  يهمك وتلغى الرباءة إذا حتققت لك . علالحظاته 
ها ية أو  تا بعضاحلاالت ا ل ية للرباءة الواردة يف املادتني " 1: "ل يفاء معايري األ هلعدم ا عدم " 2" من قانون الرباءات؛ 2 و1ست

يه الكفاية؛  شف عن الاخرتاع مبا  فا توى الطلب كام هو مودع" 3"لك ن إماكية تعديل توتاح لصاحب الرباءة. حملجتاوز املوضوع 
تفظ هبا ناف. حيالرباءة ليك  شأن الاعرتاض أمام جملس الا تب الرباءات  ئوميكن الطعن يف قرار  سـتمك كام ميكن الطعن أمام . ب

 64.احملامك أيضا

تان  كسـاب

يات لالعرتاض ينص قانون الرباءات .87 تان عىل آ ل يف اب سابق كسـ لا تب الرباءات لالالحق  بطاللمنح ولإلل مكنح، و لم
تنيميكن هة اليت جلهو ا نة 23للامدة ووفقا . لاللجوء إلهيا يف احلا جيوز ألي خشص، يف أي  2000،65لسـ من قانون الرباءات 

نح براءة  بول املواصفات الاكمةل، أن يقدم إىل املراقب إخطار اعرتاض عىل  هر من اترخي اإلعالن عن  موقت خالل أربعة أ ق ش
ية تا باب ا نادا إىل أي من األ لا ل سـ  :ست

نازل للخصم، أو ممن أ "1" نه، أو ممن  تن يكون مودع طلب الرباءة قد حصل عىل الاخرتاع أو أحد أجزائه  م
يه؛ ثهل القانوين أو ويهل أو حما ميكون اخلصم  ك  مم

يس اخرتاعا قابال للحصول عىل براءة ابملعىن الوارد يف قانون الرباءات؛ "2"  لأن يكون الاخرتاع 

شف املواصفات عن الاخ "3" هارات الالزمة؛تكأال  تع اب نفذه خشص  شفا واحضا واكمال مبا يكفي ليك  ملرتاع  مت ي  يك

شف يف املواصفات الاكمةل كام أودعت يف األصل؛مطالب امحلايةعدم وضوح  "4" نطاق ا لك أو جتاوزها   ل

تة و "5" أن قأن تصف املواصفات الاكمةل اخرتاعا، أو تطالب ابخرتاع، غري ذكل املوصوف يف املواصفات املؤ
نحت قد حتمل اترخيا يقع يف الفرتة  ُمشلك هذا الاخرتاع اآلخر موضوعا لطلب أودعه اخلصم للحصول عىل براءة إذا  ي

هور عن طريق  ناول ا مجلبني اترخي الطلب وترك املواصفات الاكمةل أو أن يكون هذا الاخرتاع اآلخر قد وضع يف  مت
ية رش يف أية ويقة خالل تكل الفرتة الز نا مث  .لن

يه أن يرسل إخطارا ابالعرتاض إىل مودع عنو .88 شخص املعين، جيب  تلقى املراقب إخطار اعرتاض من ا علدما  ل ي
بت يف ادلعوى، فرصة لإلدالء بأقواهلام بل ا نح مودع الطلب واخلصم،  لالطلب، و ـي الطرفان من تقدمي . قمي ينهتوبعد أن 

بت يف الاعرتاض مراقب الرباءات يهام،   .جحج

                                                 

نفاذ يف 25 و24املاداتن   64 ناير 1ل من قانون الرباءات الرنوجيي، كام دخل حزي ا  .2008ي 
نة   65 نة 2000لسـقانون الرباءات   .2002لسـ، املعدل بقانون الرباءات 
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نة  من50للامدة فقا وو .89 ية يف إجراءات 2000لسـ قانون الرباءات  ن، ميارس مراقب الرباءات سلطات احملمكة املد
يا وفقا . الاعرتاض نة 69 للامدةلعلوميكن إيداع طعن ضد قرارات مراقب الرباءات أمام احملمكة ا لسـ من قانون الرباءات 

ي.  يوما90، وذكل يف غضون 2000 نح ابلقرار 90ا يف غضون لعلفإذا مل يودع أي طعن أمام احملمكة ا ُتم يوما، ختمت الرباءة و ُ
 .الهنايئ الصادر يف إجراءات الاعرتاض

ية الاعرتاض ابو .90 سابق لإلضافة إىل آ لا نة 47املادة نص تلمنح، ل  بطال عىل نظام إل2000لسـ من قانون الرباءات 
بل املراقب نظام، جيوز ألي خشص معين مل يعرتض ع. قالرباءات من  با دلى لووفقا ذلكل ا نح الرباءة أن يودع  طلىل  م

هرا من خمت الرباءة، إل رش  شاملراقب، يف أي وقت خالل اثين  باب اليت اكن ميكن بطالع بب أو أكرث من األ سـ الرباءة  لس
ناك إجراء انهتاك، أو إجراء  نح الرباءة، رشط أنه إذا اكن  ناد إلهيا الاعرتاض عىل  هابال ب م ، لرباءة معلق دلى أية إبطالست

سم إال بإذن احملمكةحممك تىض هذا ا لقة، ال يودع الطلب دلى املراقب   .مبق

شخص اذلي يطلب 47 للامدة وفقا إبطالعند تقدمي طلب و .91 ل، يعطي املراقب إخطارا لصاحب الرباءة ويعطي ا
بت يف ادلعوىبطالاإل بل ا ل وصاحب الرباءة فرصة لإلدالء بأقواهلام  باب. ق نع املراقب بأي من األ سـفإذا ا ، جاز هل أن يقرر قت

سـامب يرىإبطال  66.ح الرباءة دون رشوط ما مل يمت، يف غضون همةل حيددها يف القرار، تعديل املواصفات الاكمةل 

تلقاة و .92 ية الفكرية، اكن عدد الاعرتاضات ا ية  تا با نظمة ا ملوفقا  ن سـ ل للملكللم  246، و2008 يف 199، و2007 يف 33ك
 2010.67 يف 129، و2009يف 

 الربتغال

ّنص .93 نح القانون الربتغايل عىل ي سابق  للمإجراء الاعرتاض ا ية . ل نا ية ا رشة من قانون ا سابعة  عومبوجب املادة ا لص مللكل ع
بارا من صدور اسـامترة الطلب يف ّحتدد ، 68يف الربتغال نني ا هرين ا تقدمي الاعرتاضات  ية  هةل الز تا ث ل عن ش بمل ية نرشة م مللكا
ية نا عا هرين من إبالغهّيرد مودع طلب الربوجيوز أن  69.لص ية . شاءة عىل الاعرتاض يف غضون  هةل الز منويف خالل ا مل

ّاملذكورة أعاله وناء عىل طلب مربر من الطرف املعين،  هرا واحدا ملجيوز ب هةل  ية يف الربتغال متديد ا نا ية ا شهد ا مل مللك عع لص
يه علتقدم ابالعرتاض والرد  ّلل بغي إخطار الطرف املعرتويف احلاةل األخري. ّ  .ضينة، 

ّبغي تقدمي طلب خطي ابالعرتاض مع اإلشارة إىل طلب الرباءة و .94 ند َّاذلي يقدم ين يه وذكر احلجج اليت  يستالاعرتاض  عل
ية يف الربتغال اعرتاضا مماثال، جيوز ملودع طلب الرباءة أن يديل . إلهيا الاعرتاض نا ية ا هد ا عويف حال سمل  لص مللكت مع ّ

 . عليه بتعليقات

تقدم ابعرتو .95 ّية ا ل توجب عىل الطرف بغ ّاض،  سدد الرسوم ذات الصةل، وإذا أراد مودع طلب الرباءة أن املعرتض ي ّأن  ي
يه، من الرضوري أيضا أن يدفع الرسوم امل ّيرد  عل ية أو 50,70 (ّقررةّ  101,40ن يورو إذا أودع بوساطة اخلدمات اإللكرتو
تني تا احلا سق وريق، يف  ليورو إذا أودع عىل  لك  ).ن

بان خالل . بعد مرحةل الاعرتاضاملوضوعي الفحص تبدأ مرحةل و .96 تقدم ابعرتاض، يأخذه املدقق يف ا ند ا سـو ل حلع ّ ّ
ية للرباءة  هليل معايري األ ناعي(حتل يق ا تاكري وا شاط الا لصاجلدة وا ب ب لتطن ل نح ). ّ ية الفحص، يمت اإلبالغ إما  تام  مبويف  ّمعل ّ خ

ها بصورة جزية وإصدار قرار  ها أو  ئالرباءة أو ر نح يهمفض ميه عىل لك من مودع الطلب واملعرتض  شأن و علهبذا ا ّل ومن . تعم
                                                 

نة 47املادة   66  .2000لسـ من قانون الرباءات 
ثتوي مرفق هذه الويقة   67 تانحي ية عن الاعرتاض يف اب ياانت اإلحصا سـعىل مزيد من ا ئ كب  .ل
رشيعي رمق   68 ية مبوجب املرسوم ا نا ية ا تأقر القانون اخلاص اب ع للص مللك تىض القانون رمق 5ّ املؤرخ يف 2003 للعام 36ّ مبق مارس وعدل للمرة األخرية  ّ ّ16 

ّ املؤرخ يف األول من أبريل 2008للعام  ّ2008. 
ية 18 الطلب بعد تنرش اسـامترة  69 نا ية ا هد الوطين  تقدم هبا إىل ا هرا من اترخي ا ع  لص للملكل ملع ية66املادة (ّش نا ية ا ع من قانون ا لص  ).مللك
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ية الفكرية رش القرار يف رشة ا يني  تا هرين ا تجارية يف غضون ا بونة ا مللكاملمكن الطعن يف هذه القرارات أمام حممكة  نش لن ل ل ل لشـ . ل
تقدم هبا، بني العامني  بات الاعرتاض اليت مت ا ّوقد بلغ إجاميل  ل با29 ،2011 و 2005ّطل  70.طل 

 مجهورية مودلوفا

تقدم  .97 هورية مودلوفا ا ّجيوز يف  ل ية الفكريةملالحق عرتاض ابمج ية  للملكنح الرباءة إىل الواكةل احلكو  من 57ووفقا للامدة . م
نح الرباءة، أن يرسل 71القانون الوطين محلاية الاخرتاعات تة من اإلعالن عن  هر ا م ،ميكن ألي خشص يف غضون األ لسـش ّ

ية عرتاض إشعارا ابال ند ملعنعىل الرباءة ا ية الفكرية، مع حتديد، يف مجةل املعلومات، األسس اليت  ية  تإىل الواكةل احلكو للملك يسم
توىل . إلهيا الاعرتاض وذكر الرباهني واحلجج اليت تدمع هذه األسس نظر يف يو نح الرباءة ا تابع للواكةل اذلي قرر  سم ا لا ل ملق ّ

هراإلشعار ابالعرتاض يف غضون ثالث  .شة أ

ية ال غريو .98 يا وناء عىل األسس اآل تقدم بطلب الاعرتاض  تبغي ا ب خط ّل ّ  :ين

ئيس املوضوع الرييس  "1"  72؛11 إىل 6برباءة مبوجب املواد من قابال للحامية ل

سامح مبا عن الاخرتاع ّال تقدم الرباءة معلومات واحضة واتمة  "2" نة ّألي لليكفي   بتطبيقه؛ملهخشص من أهل ا

ّتخط "3" سابق كام هو مودعى نطاق موضوع الرباءة مضمون الطلب كام ي يف هو مودع ل، أو مضمون الطلب ا
نحت براءة لطلب فرعي أو لطلب جديد تقدم به أشخاص غري مؤهلني ّحال   .ّم

سديد رسوم الاعرتاض. طلب الاعرتاض أثر إيقايفويكون ل .99 ند  توال يعد الطلب مودعا إال  ع ّ ّ. 

ترب الاعرتاض و .100 ميف حال ا تحديد إذا ع ية الفكرية اذلي أصدر القرار  ية  تابع للواكةل احلكو سم ا ببوال، يقوم ا ل للملكلق م ق
ثاين من املادة  ند ا لما اكن أساس واحد عىل األقل من األسس اليت بين علهيا الاعرتاض وفق ا لب با 57ّ سل من القانون يؤثر  ّ

نح الرباءة، وذكل مبوجب أحاكم املادة  بل الاعرتاض، و.  من القانون57معىل  إبالغ مودع طلب الرباءة وجيب قإذا 
ياانت والرسومات يف خالل ودعوته ّابالعرتاض اذلي قدم  تضاء، املواصفات وا ند الا بإىل اإلدالء مبالحظاته وتعديل،  لع ق

سـىن هل فرصة الرد يف خالل . شهرين بغي إطالع املعرتض عىل أي مالحظة أو تعديل يقوم به مودع الطلب  ّو ّ لتت ّ همةل ين
  73.شهرين

ترب رضورية للفحصالفاحص قد يطلب و .101 ية  ّمن املعرتض أو مودع طلب الرباءة تقدمي معلومات إضا تع ّوأي إخطار . ف
ها سمل لألطراف  يه  يق يف الاعرتاض والردود  تد يعيقع خالل فرتة ا مجق ّ ي عل  .ل

ية الفكرية خالل إجراء الاعرتاض و .102 ية  تضاء، تقوم الواكةل احلكو للملكند الا م ق ية وإعداد تقرير ع ية إضا فبأحباث تو ثيق
يق يف الاعرتاض يوزع عىل ّيعد و. علهيا الواكةلاليت توافق صيغة لحبيث اب تد تاجئ ا ناد إىل  ّأيضا تقرير إعادة حفص ابال ق لت ن س

ها  .مجيعاألطراف 

                                                 

نفعة  70 بات الرباءات ومناذج ا بات الاعرتاض  ملشمل إجاميل  طل طل ية يف مرفق هذه الويقة. ي ياانت اإلحصا ثوترد ا ئ  .لب
تارخي XVI-50رمق   71 تداء من  امل2008 مارس 7ب  توبر 4بعمول به ا  .2008ك أ
ية للرباءة، املادة -7 الاخرتاعات القابةل للحامية برباءة، املادة -6املادة   72 ناءات يف األ هل الا ثت شف غري الضار، املادة -9ّ اجلدة، املادة -8سـ  – 10لك ا

تاكري، املادة  شاط الا با ناعي-11لن يق ا لص ا  .لتطب
هورية مودلوفا رمق لتن من الالحئة ا332القاعدة   73 نح الرباءات، مبوجب قرار حكومة  ها و بات الرباءات و شأن إجراءات إيداع  مجيذية  م حفص طلف  528ب

مترب  سبتارخي األول من  ّ  .2009ب
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تعديالت، يدعى مودع الو .103 نح الرباءة ممكن بعد إجراء بعض ا بني أن اإلبقاء عىل قرار  ليف حال  مت ّ رباءة إىل إدخال ّ
ياانت، من دون ختطي مضمون الطلب األصيل ته املعدةل عن املواصفات وا ّتعديالت أو تقدمي  ب لسخ  .ّن

نح الرباءة أن أساسا واحدا عىل األقل من و .104 ية الفكرية اذلي قرر  ية  تابع للواكةل احلكو سم ا ّإذا ارتأى ا ّ م للملك ّم ل لق
با ّاألسس اليت بين علهيا الاعرتاض املذكور يؤث نه أن يدحض يفسلر  بطل القرار، وإال  ميك اإلبقاء عىل الرباءة، جيوز هل أن  ّ ي

تعديالت اليت أجراها مودع الطلب خالل إجراءات الاعرتاض، إذا ارتأت الواكةل . الاعرتاض بان ا لوبعد أخذ يف ا حلسـ
تويف رشوط القانون، جي ية الفكرية أن براءة الاخرتاع ذات الصةل  ية  تسـاحلكو ّ للملك نح الرباءة م ها أن تقرر اإلبقاء عىل  موز  ّل

 74.ّلالخرتاع املعدل

سديد الرسوم املو .105 تأكد من  ية الفكرية، بعد ا ية  تيف حال تعديل الرباءة، جيوز للواكةل احلكو ّل للملك رش ّقررةم تن، أن 
سخة املعدةل ياانت، ووفق األحوال، رسومات من ا تضمن املواصفات وا ّوصفا جديدا للرباءة  ن ب لي ل ّ. 

ية الفكرية ميّسه ّجيوز ألي خشص و .106 ية  سم املعين يف الواكةل احلكو للملكالقرار اذلي اختذه ا م لق يه بّ فأثر سليب أن يطعن 
هرين من اترخي اإل ناف يف الواكةل يف غضون  شأمام جملس الا باب الطعنّيقدم بالغ ابلقرار وأن سـتئ  .سـأ

تارخي XVI-50منذ دخول القانون الوطين رمق و .107 ية رمق ( اخلاص حبامية الاخرتاعات 2008 مارس 7ب  ) 63شـراجع احلا
يذ، مل  لتنفحزي ا  .ّإال اعرتاض واحدَّيقدم ّ

يا با نإ  سـ

باين .108 سـنص قانون الرباءات اإل نفعة والرباءات75ّي نح مل عىل إجراءات اعرتاض خاصة بامنذج ا مل املودعة وفقا إلجراءات ا
يديلفحص لاخلاضعة  تعلق بإجراءات الاع. لمتها ّويف ما  هر ي شرتاض اخلاصة ابلرباءات، ميكن ملودع الطلب، يف غضون األ

بحيث  تقرير ا ثالثة اليت تيل رش ا لا ل سابقةنل ية ا نا ية ا ليف حاةل ا ع لص نظر يف إذا ما اكن موضوع طلب الرباءة لتقن ل، أن يطلب ا
تاكري شاط الا بتع مبا يكفي من املواصفات واجلدة وا ن لمت ّ ّ يني . ي تا هرين ا لنويف غضون ا ل ل  يف متهيديلرش طلب الفحص الش

ية،  نا ية ا ية  عاجملةل الر لص للملكمس يفاء أي رشط من جيوز ألّ نح الرباءة، إنطالقا من عدم ا ّي طرف معين الاعرتاض عىل  تّ سم
ية ندات دمع ذات صةل. هلرشوط األ يا  بغي إرفاق الاعرتاض املودع  تو سن مبي ّغري أنه ال ميكن الادعاء . خّط فتقار مودع ابّ

يةالطلب إىل سأةل أمام احملامك املد تقدم ابلرباءة إذ جيب الاعرتاض عىل هذه ا ن حق ا مل ّل ّ . 

يه و .109 نقل إ تاجئ الفحص و تجارية أن يطلع مودع الطلب عىل  باين للرباءات والعالمات ا تب اإل لمن شأن ا ي ن ل سـ ملك
تقدم به ّالاعرتاض اذلي مت ا ل تب ّ إىل أن ما الفحصّويف حال مل يرفع أي اعرتاض وتوصل . ّ نح ا ملكمن رشط انقص،  مي

تجارية الرباءة باين للرباءات والعالمات ا لاإل  .سـ

تجارية، إثر الفحص و .110 باين للرباءات والعالمات ا تب اإل تقدم ابعرتاضات أو توصل ا ليف املقابل، يف حال ا سـ ملكل ّ ّ
يدي  توف، لمتها تحصال عىل براءة مل  رشوط الرضورية لال سـاذلي أجراه، إىل أن أحد ا يسـ ّ ل ودع الطلب إصالح ز ملجيوّ

يوب اليت ذكرت يف الاعرتاض  ياانت، إذا اكن يرغب يف ذكل، وتعديل لعا تقدم برد لبا ّوا تمن خالل اإلدالء حبجج يرئهيا ل
هرين بة يف غضون  شنا  .سـم

تجاو .111 باين للرباءات والعالمات ا تب اإل تعذر عىل مودع الطلب الرد عىل الاعرتاضات اليت تقدم هبا ا لندما  سـ ي ملكع ّ ّ رية ّ
باين للرباءات . ئ أو رفضا جزيالكياّأو طرف اثلث، ترفض الرباءة، إما رفضا  تب اإل سـويف حاالت أخرى، يقرر ا ملك ّ

                                                 

 . من القانون الوطين محلاية الاخرتاعات57املادة   74
ته ا20ّ املؤرخ يف 1986 للعام 11القانون رمق   75 شأن الرباءات وال لت مارس  حئ ّيذية، واذلي أقر مبوجب املرسوم املليك رمق ب ّ املؤرخ 1986 للعام 2245نف

توبر10يف   .ك أ
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تىض قرار  تجارية،  مبقوالعالمات ا َّببل تلقى رد مودع الطلبمس ندما  نح الرباءة بصورة اكمةل أو جزية  ّ، أن  ّ ي ع ئ ندما . مي عو
ية مل  رشوط الر سـبني أن أحد ا يمس ل ّ ّ باين للرباءات يت تب اإل نح ا شمل برباءة،  سـتوف أو أن الاخرتاع غري قابل ألن  مي ملكي ّ

بة، ويصدر  نا يوب أو اإلدالء ابملالحظات اليت يرئهيا  هر إضايف إلصالح ا تجارية مودع الطلب همةل  سـوالعالمات ا لع مل ت ش
نح الرباءة شأن  يا  تب قرارا هنا ما بملك  .ئ

نح الرباءات العامة اخلاضعة للفحص َّاملقدمة ات اكن عدد الاعرتاضات اخلاصة ابلرباءو .112 يديموفق إجراءات  ّ أقل لمتها
نفعة  بة (ملمن تكل اخلاصة بامنذج ا بنسـأقل  ّ10.(% 

سويد  لا

ية  .113 سويدي عىل  ّنص قانون الرباءات ا معل ل من قانون  25 و 24املادتني ومبوجب . نح الرباءةملالالحق عرتاض الاّي
سويدي حيق ألي  ّالرباءات ا ّ سويد يف غضون ل نح براءة يف ا تقدم ابعرتاض عىل  لخشص، ما خال صاحب الرباءة، ا مل هر 9ّ ش أ

نح الرباءة تاح لصاحب الرباءة فرصة . ممن اترخي  سويد اعرتاضا مماثال،  يل يف ا تب الرباءات وا يويف حال تلقى  ل لتسج مك ّ
يق عىل هذا الاعرتاض ن. لتعلا تب أن  يوحىت لو حسب الاعرتاض، جيوز  للمك ته مربرةّ يه، إذا اكنت مرا ّظر  جع  76.ف

تقار الاخرتاع إىل اجلدة أو و .114 نحت عىل الرمغ من ا سويد أن الرباءة قد  يل يف ا تب الرباءات وا ّإذا وجد  ف م ّمك ل لتسج
تاكري، أو عدم  شاط الا با شف لن شخص لكا سامح  يه الكفاية  لعن الاخرتاع بطريقة واحضة واكمةل مبا  لل نة ف ملهمن أهل ا

يفاؤهّعىل الرمغ من ختطي موضوع الرباءة مضمون بتطبيقه، أو  ستالطلب كام مت ا سحب الرباءةّ وإذا قام صاحب الرباءة . ت، 
سخهتا املعدةل ها، يمت اإلبقاء علهيا  يل العوائق اليت تعرتض  ها تذ تعديالت مت  ية الاعرتاض  ّخالل  ن ل ب بمعل ّ نح مبفضل ّ ّ. 

تقدم هبو .115 يات الاعرتاض اليت مت ا ّبلغ إجاميل  ل ّمعل سويد، بني العامني ّ يل يف ا تب الرباءات وا لا إىل  لتسج  2005مك
با219 ، 2010و سحب الرباءات و82وقد أصدر . طل  سخهتا املعدةل60ل قرارا  ّ للحفاظ علهيا   77.بن

ية تحدة األمر يكالوالايت ا ّ  مل

ية نظام لالعرتاض، ابملعىن احلرصي2011ّحىت العام  .116 تحدة األمر يك، مل يكن للوالايت ا ّ أن قانون الاخرتاعات غري. مل
)Smith America Invents Act-Leahy( مترب 16ّ املؤرخ يف ية للطعن يف 782011سب  يارات إضا نص عىل  ف  خ ّ ي

يذ يف  يدخل حزي ا ية الرباءة و نفصال لتح ّ مترب 16سـ ية 2012.79سب  نح ويه آ سابقة  ية جديدة للمراجعة ا متدت  ل وقد ا للم ل معل ع
يا وحتم  80.ل امس مراجعة حضورية بدال من إعادة حفص حضوريمنمراجعة حضورية حمددة ز

تد عىل  .117 ية  نح همةل ز ّوحيدد اإلجراء اجلديد للمراجعة الالحقة  متّ ن تقدم بعريضة، ويه 9مللم نح الرباءة  هر بعد  ّ أ لل م ش
نح يات الاعرتاض الالحق  به آ تايل  للماب ل شـ تعديالت اليت أجريت مؤخرا عىل نظام الاع. تل نص ا ّوبصورة عامة،  ل رتاض ّت

ية، فضال عن إجراءات إعادة الفحص احلضورية وغري احلضورية القامئة تحدة األمر نح يف الوالايت ا يكالالحق  ّ مل هدف . للم لوا

                                                 

سويدي24املادة  76  .ل من قانون الرباءات ا
سويد  77 يل يف ا تب الرباءات وا ية اليت مجعت من  ياانت اإلحصا لتضمن مرفق هذه الويقة املزيد من ا سج ئ ب ث تي لل مك ّ. 
مترب 16يف " Smith America Invents Act-Leathy"ّسن قانون الاخرتاعات   78  وهو اكن بداية حيمل امس 2011سب 

"Act Invents America " باب لوقد عدل ا تحدة للمكني من إصالح الرباءات35ّ ّ من مدونة الوالايت ا مل ّ. 
يذ  79 لتنفاترخي ادلخول حزي ا رش : ّ بعة  تلفة الواردة يف مواد القانون ا عبدأ العمل ابألحاكم ا سـ خمل تلفةلي  .خميف توارخي 
باب   80 تحدة، املادة 35لا ّ من مدونة الوالايت ا مل  . وما بعدها321 وما بعدها، واملادة 311ّ
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ية الرباءات تأكد من نو ية ا نح  ية الحقة  يارات إضا عهو توفري  ل بغ ّللم ف تاحة يف نظام فريد من . 81خ يات ا تلف اآل ملوسامه  ل خم ت
نح ا منوعه ومعقد للطعن يف  يةّ تحدة األمر يكلرباءات يف الوالايت ا ّ  .مل

نح  للماملراجعة الالحقة 

ية مراجعة  .118 شأن الرباءات  نح يه نوع جديد من اإلجراءات أمام جملس ادلعاوى والطعون  بغاملراجعة الالحقة  ب للم
ناد إىل أي أساس من األسس ية للرباءة يف إطار دعوى واحدة أو عدة دعاوى تطال الرباءات ابال ستاأل ّ نصوص علهيا يف هل مل ا

باب ) 3(أو ) 2)(ب(282املادة  تحدة35لمن ا ّ من مدونة الوالايت ا مل تألف هذا اجمللس، يف حال املراجعة الالحقة . ّ ّو ي
يهنم املدير ية،  ية وهمارات  تعون مبعرفة قضا شؤون الرباءة  تصني  ّنح، من ثالثة قضاة إداريني عىل األقل  يع علم ئ مت ب خم ّللم ي ّ.82  

باب 321 ووفقا للامدة .119 ندما يقدم طرف 35ل من ا نح  ية املراجعة الالحقة  بدأ  تحدة،  ّ من مدونة الوالايت ا ع للم معل ت ّمل ّ ّ
بل  نح الرباءة أو إعادة إصدار براءة9قاثلث عريضة بعد أو  هر من  م أ سديد الرسوم وتذكر 83.ش شمل العريضة  بغي أن  ت و ت ين

ناد إلهيا مبا فهيا الرباهني ستاألسس اليت مت الا هور الاطالع عىل هذه العريضةو. ّ للجمتاح  ّ وجيوز أن يوجه صاحب الرباءة 84.ي
ية اليت حيددها املدير هةل الز ّردا أويا عىل العريضة يف غضون ا ن مل مل ّ باب 324ّوحتدد املادة . ّ ّ من مدونة الوالايت 35ل من ا

يحا من الا نح هو أكرث تر ية إطالق املراجعة الالحقة  تحدة سقفا  جا للم لعمل ّمل ية للرباءةّ ومن األسس . هلدعاء عىل عدم األ
بة إىل براءات أخرى  ية أخرى مل حتل بعد يه هممة اب سأةل قضا سأةل اجلدة أو أي  يد بأن  ية تكل اليت  متةل اإلضا سـا ئ م لنم ّ ّ ّ ّ ّ تف ف حمل

بات أخرى ذات صةل نح. طلأو  ية املراجعة الالحقة  للمويس من املمكن الطعن يف قرار إطالق  ّمعل  .ل

يا يف غضون عام ميكن متديده ملدة يف حال  .120 نازل عهنا، يصدر اجمللس قرارا هنا ّأطلقت ادلعوى ومل يمت ا ئ لت هر6ّ  85.ش أ
يذ يف  نح حزي ا يدخل إجراء املراجعة الالحق  لتنفو ّ للم مترب 16سـ بق معوما عىل الرباءات الصادرة من 2012سب  سـيط وهو 
ية ألول خمرتع يقدم بدأ األ ّبات خاضعة ألحاكم  ّ بق سـم با طل يه يف قانون ) file-to-inventor-First(طل  نصوص  علا مل

نح أثر إسقاط احلق يف ". Smith America Invents Act-Leahy"الاخرتاعات  ية املراجعة الالحقة  للمويكون  ّلعمل
ند إلهيا تقدم ابلطلب أو اليت من املعقول أن  ناد إىل األسس اليت ارتكز علهيا ا ية ابال تادلعاوى املد ست يس ّ مل ية ن ّ خالل  معل

نح ية 86.للماملراجعة الالحقة  ميت دعوى مد يل، ويف حال أ بة مبراجعة من هذا ا ية، ال ميكن املطا تح دعوى مد ن وبعد  ب ل قن لق ف
ثل ألحاكم املادة  بغي أن  متتيف وقت الحق،  باب 325ين تحدة35ل من ا ّ من مدونة الوالايت ا مل ّ . 

نح اليت جيرهيا جمل .121 يح املراجعة الالحقة  للمو نح تت شأن الرباءات اختاذ إجراءات حضورية و متس ادلعاوى والطعون  ّب
بارها جزءا من ادلعاوى سة اسـامتع شفوية، اب شاركة يف  تللك من الطرفني حق ا جل عمل ّ نح، . ّ ية املراجعة الالحقة  للمويف  ّمعل
ية للرباءة من خالل توافر األدةل  تقدم ابلعريضة رفع اقرتاح بعدم األ ّتوجب عىل ا هل مل ّي باب 326وفق املادة ّ  من 35ل من ا

تحدة ّمدونة الوالايت ا مل شأن . ّ بوجيوز ألي من الطرفني الطعن يف القرار الهنايئ اذلي يصدره جملس ادلعاوى والطعون  ّ
ناف يف ادلائرة الاحتادية  .سـتئالرباءات أمام حممكة الا

                                                 

ياق  81 ية واألوروية عن لسـراجع يف هذا ا ب دراسة مزدوجة للرباءات األمر نوان" Graham D. Harhoff"يك  عحتت 
" ?Grant Reviews Improve Patent System Design-Can Post " نون  2006صدرت يف العام Post: Harhoff/Hall-"ملعواملقال ا

Design Choices and expected impact-Patent System. S.Grant Reviews in the U " العام  (1: 19ناذلي رش يف العدد
 ".Berkley Technology Law Journal"ّمن جمةل ) 2004

باب   82 تحدة، امل35لا ّ من مدونة الوالايت ا مل  ).ج) (أ (6ادة ّ
باب   83 تحدة، املادة 35لا ّ من مدونة الوالايت ا مل  ).ج (321ّ
باب   84 تحدة، املادة 35لا ّ من مدونة الوالايت ا مل ّ322. 
باب   85 تحدة، املادة 35لا ّ من مدونة الوالايت ا مل ّ326) 11.( 
باب   86 تحدة، املادة 35لا ّ من مدونة الوالايت ا مل  ).ه (325ّ
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نع .122 ية براءات طرائق ا ية مراجعة صال تعلق  لصويف ما  بعمل حي ّ نص الف87ّ  ،ّ Leahy-" من قانون الاخرتاعات 18قرة ت

Smith America Invents Act "تقايل خاص ية . نعىل برانمج ا هر عىل  سعة أ بق همةل ا ثال، ال  يل ا ّفعىل  معل ت نط شمل لب ت س
نح ية املراجعة الالحقة  بة مبراجعة يف إطار هذا اإلجراء الاتقايل  للماملطا لعمل ن  . ّل

يوي للرباءات تب األورويب اآل سـا  ملك

ّنص .123 يوية الا ت ية األوروية اآل سـتفا ب ق تعلق اببطالاإلعىل قواعد لرباءات بشأن اّ نح فامي  ي الالحق  بلرباءات األوروية للم
يوية يوية من خالل  إبطاليطلب ّوجيوز ألي خشص، ما خال صاحب الرباءة، أن . سـاآل سـبراءة أوروية آ إشعار إيداع ب

نح الرب6ابالعرتاض يف غضون  هر من اترخي رش  م أ يويةنش سـاءة األوروية اآل  89.اإلشعار ابالعرتاضإيداع ّ وال متدد همةل 88.ب
ية هةل الز بب ا سرتجع حق الاعرتاض الضائع  نوال  مي ملب س ّ.90 

سددةويودع  .124 باب الاعرتاض والرسوم املطلوبة ا يه أ يا وتذكر  ّاإلشعار ابالعرتاض  مل سـ فخط بدأ حفص الاعرتاض 91.ّ ي و
تب ا سلمه يف ا هرين من  ملكيف غضون  ّش يوي للرباءات ت يه يف ما ييل (سـألورويب اآل شار إ با ل تب األورويب  "عبارةمل ملكا

يوي  ").سـاآل

ية و .125 ند إىل األسس اآل تجيوز لإلشعار ابالعرتاض أن  يوية إبطاللطلب يست سـبراءة أوروية آ  92:ب

ية للرباءة  "1" يفاء رشوط األ هلعدم ا  :ّن الاخرتاعألست

 ليس جديدا؛ -
تاكراي؛ - شاطا ا تضمن  بال  ن  ّي

ية؛ - نا ية ا نا يقه من ا عال ميكن  لص ل حب  تط

 ّال يعرتف به اخرتاعا حبد ذاته؛ -

يوية - ها براءات أوروية آ نح  سـمتي إىل احللول اليت ال  ب لمت  .ين

يوي كام مت مطالب امحلايةّضمن ت "2" نارص مل ترد يف الطلب األورويب اآل ّ عىل  سـ  .يف األصلإيداعه ع

رشوط املذكورة سابقا و .126 لترب لك رشط من ا ّ نفصال يع يوية إبطاللطلب مأساسا  سـالرباءة األوروية اآل ّغري أن . ب
يوية  "1" يحة إىل صاحب الرباءة أو اخملرتع يف يف الرباءة األوروية اآل سـاإلشارة بصورة غري  ب يد املوضوع أو و" 2"حص ّعدم  تق

بات احملددة،  ّاملواصفات أو الرسوم اب بات وحدة الاخرتو" 3"ملتطلّ ثال  تطلّعدم الا ملت سا م ترب أ ساع يه عوامل ال  لطلب تع
يويةل اإلداري بطالاإل سـرباءة أوروية آ   93.ب

                                                 

تعريف   87  ". Smith America Invents Act-Leahy"من قانون الاخرتاعات ) د (18يف الفقرة ليرد ا
شأن الرباءات والقاعدة ) 1 (53القاعدة   88 يوية  ية األوروية اآل يذية لالتفا بمن الالحئة ا سـ ب ق ّنف نح براءة 1.1لت م من نظام إيداع طلب الاعرتاض عىل 

يوية وحفصه عىل أساس طلب اإللغاء اإلد سـأوروية آ يوية ب سـاري لرباءة أوروية آ بارة (ب شار إلهيا فامي ييل  بعا  "). نظام إيداع الاعرتاض والفحص"مل
يذية لقانون الرباءات) 4 (37القاعدة   89  .لتنفمن الالحئة ا
يذية لقانون الرباءات) 3 (39القاعدة   90  .لتنفمن الالحئة ا
يذية لقانون الرباءات) 5 (53القاعدة   91  .لتنفمن الالحئة ا
يذية لقانون الرباءات والقاعدة ) 2 (53القاعدة   92  . من نظام إيداع الاعرتاض والفحص8.1لتنفمن الالحئة ا
 . من نظام إيداع الاعرتاض والفحص8.1القاعدة   93
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نصوص علهيا،ااإلشعار ابالعرتأودع إذا و .127 رشوط ا يا مع ا ملض متا تب 94لشـ بل ا ملك  يوي اإلشعار واألورويب ق بلغ أسـاآل
يخضع للفحص، كام يدعو صاحب الرباءة إىل الرد عىل الاعرت بول اعرتاضه اذلي  ّاملعرتض  سـ ية بق مناض يف غضون همةل ز

يوي تب األورويب اآل سـحيددها ا ملك ّ.95 

يوي رده عىل اإلشعار ابالعرتاض، مقدما احلجج اليت تدحض شاكوى و .128 تب األورويب اآل ّسمل صاحب الرباءة  ّ سـ للمكي ّ
يريات أو تعديالت. املعرتض  96.تغوجيوز هل أن يدخل عىل الرباءة 

يوي الرد  .129 تب األورويب اآل ّمث يرسل ا سـ ملك تعديالت اليت أجراها صاحب الرباءة إىل املعرتض أو إىل ّ يريات وا لوا لتغ
تقدم بعدة إشعارات ابالعرتاض ها، يف حال مت ا هات املعرتضة  ّا ّ ل ّ يع يوي، إذا ارتأى أن هذه . مججل تب األورويب اآل ّوجيوز  سـ للمك

ّاخلطوة رضورية، أن يدعو املعرتض إىل اإلدالء برأيه يف ما خيص الرد اذلي ت ّ ية ّ هةل الز منقدم به صاحب الرباءة يف غضون ا مل ّ
يغّاحملددة يف   97.لتبلا

شاراك يف فاحصني ّجملس مؤلف من ثالثة َّويلكف  .130 نان مهنام مل  يوي عىل األقل ا تب األورويب اآل يوموظفني يف ا ث ّسـ ملك ّ
يوية اليت مت الاعرتاض علهيا  نح الرباءة األوروية اآل ّقرار  سـ ب يابة عن مضمون اإلشعار ابالبفحص م لنعرتاض واختاذ القرار اب ّ

يوي تب األورويب اآل سـا تضاء، . ملك ند الا قو يويجيوز أن ع تب األورويب اآل بري قضايئ من ا سـنضم إىل اجمللس  ملكي خ ّويعني . ّ
سا للمجلسالفاحصني أحد  يوية اليت مت الاعرتاض علهيا ر نح الرباءة األوروية اآل شاركوا يف قرار  ياذلين مل  سـ ب ئي ّ  .م

يهيدرسو .131 تجاج املذكورة  ف اجمللس اإلشعار ابالعرتاض عىل ضوء أسس الا ية أن يفحص لمجلس جيوز لو. ح حصال
يس  نه  ناء عىل أسس أخرى مل تذكر يف اإلشعار  لنح الرباءة  لك ّم  98.بذكلملزما ب

بت األطراف اُويفحص  .132 سة اسـامتع شفوية، إال إذا  تطلب  تىض قرار ال  طلمضمون اإلشعار ابالعرتاض  جل ّي ّ ّية مبق ملعن
يل يوي أنه من الرضوري عقد اجامتع من هذا ا تب األورويب اآل بنظمي اجامتع مماثل أو إذا ارتأى ا ّ سـ لقت ّ  .ملك

ية تقد و .133 ّؤدي  معل سحب الرباءة األوروية  بطالاإلّ به إما  يوي مبو تب األورويب اآل باإلداري إىل قرار يقوم ا ب ّسـ ج ملك
ي يوية أو برفض اإلشعار ابالعرتاض أو  تصحاآل هابسـ يوية اليت مت الاعرتاف . يلح الرباءة أو تعد ّوبطل الرباءة األوروية اآل سـ ب ت

ية  يجة  يهتا  ّبعدم صال معل ت تداء من اترخي إيداع إبطالنح ها، ا تعاقدة  ب، إما بصورة اكمةل أو بصورة جزية، يف ادلول ا مل مجيعئ ّ
يوي  99.سـالطلب األورويب اآل

نح براءة أو .134 شأن الاعرتاض عىل  مرش القرار  ب تب ين يوية يف جريدة ا ملكوروية آ سـ يوياألورويب ب ّويف حال أدى . سـاآل
يوية اليت أبقت  سخة اجلديدة من الرباءة األوروية اآل يوي ا تب األورويب اآل رش ا سـالاعرتاض إىل تعديل الرباءة،  ب ن لسـ ملك ين

ياانهتا ورسوهما بعىل مواصفاهتا وعدلت  تخذ أي إج. ّ ّويف حال مت الطعن يف القرار، ال  ّ ت شأن ّ يق القرار  براءات  لتطب
شأن الاعرتاض يف  يوية ورش املعلومات عن القرار  يريات يف جسل الرباءات األوروية اآل يل ا بالاعرتاض، مبا فهيا  سـ ب تغ نسج ّ ل ت

بت يف الطعن يوي، ريامث  تب األورويب اآل ّرشة ا ي سـملك  .ن

                                                 

نصوص علهيا يف الفقرات   94 رشوط ا ثل اإلشعار ابالعرتاض  ملبغي أن  لل ت ميي تنفيذية لقانون الرباءات لمن الالحئة ا) 53(من القاعدة ) 6(و) 5(و) 1(ن
 . من نظام إيداع الاعرتاض والفحص1والفقرة 

 . من نظام إيداع الاعرتاض والفحص2.3القاعدة   95
 . من نظام إيداع الاعرتاض والفحص5.3القاعدة   96
 . من نظام إيداع الاعرتاض والفحص8.3القاعدة   97
 . من نظام إيداع الاعرتاض والفحص4.4القاعدة   98
يذية لقانون الرباءات) 4 (53عدة القا  99  .لتنفمن الالحئة ا
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نا يف القراإجراء حفص يرفع أي طرف من األطراف يف وجيوز أن  .135 تب األورويب طعالاعرتاض  ملكر املعين إىل ريس ا ئ
يوي يف غضون  هر من اترخي إصدار القرار4سـاآل تدعاء األطراف جمددا . ش أ تب يف الطعن ويقوم إما اب ّنظر ريس ا سـ ّي ملك ئ ف

شأن الاعرتاض ها اجمللس أو ابختاذ قرار هنايئ  سة اسـامتع  بإىل  ّجل  100.ينظّم

تب األورويب للرباءات  ملكا

ية الرباء .136 قنص اتفا ّ ّ نحبات األوروية عىل ت عىل الرباءات أن يعرتض ي خشص وجيوز أل. للمإجراء الاعرتاض الالحق 
تب األورويب للرباءات يف غضون  ها ا ملكاألوروية اليت  مينح نح الرباءة األوروية يف رشة الرباءات 9ب هر من رش  ن أ بن م ش

سديد رسوم الاعرتاض ند  تاألوروية و ع يح أنه ال حيق لصاحب الرب101.ب ّ و ّ يد 102اءة رفع اعرتاض،حص ي غري أنه قد يطلب  بتقّ
ية الرباءات األوروية-105براءته مبوجب املادة  بأ من اتفا ق ّ . 

رشوطوو .137 نةلفق ا ميت ضده أو معيَّ  بت أن دعاوى خاصة ابنهتاك الرباءة املعرتض علهيا قد أ ّ، حيق ألي طرف اثلث  ق ّ يث ّ ّ
توقف عن الانهتاك ا نه ا ّأن صاحب الرباءة قد طلب  ل م تت يف هناية املطاف أنه ّ شكوى إىل حممكة  ّملزعوم للرباءة وأنه تقدم  ب ّّ ب ّ

تدخل يف إجراءات الاعرتاض، بعد هناية همةل الاعرتاض تعدى عىل الرباءة، ا ّال  ل تدخل يف 103.ّي يفاء اإلشعار اب ّ وبعد ا ل ست
باره اعرتاضا تدخل اب تعامل مع هذا ا ناسب ووفق األصول، يمت ا تالوقت ا ل ل عمل ّ. 

يه، إىل أي مدى ختالف هذه الرباءة إيداع غي ينبو .138 هار، يف مجةل املعلومات الواردة  يا وإ ّاإلشعار ابالعرتاض  ف ظ خّط
ها ند إلهيا الاعرتاض والوقائع والرباهني اليت تد معاألوروية األصول، فضال عن األسس اليت  يست   104.ب

شؤون الاعرتاض يف و .139 سم املعين  بتوىل ا لق ّوهو مؤلف من . الاعرتاض عىل الرباءةحفص ت لرباءااألورويب لكتب ملاّي
شمل فاحصني ثالثة  ته  يع عضو يان تو يا، وميكن يف بعض األ يمؤهلني  ي سـ لن حتق تلزمت فاحصا ّ سـمؤهال قانويا، يف حال ا ن ّ

 105.طبيعة القرار هذه الزايدة

ية ال100مبوجب املادة و .140 ند الاعرتاض عىل األسس اآل ية الرباءات األوروية،  ت من اتفا تب ف يس  أوىل،من هجة:  غرييسّ ل 
تىض املواد من  ية للرباءة  (57 إىل 52مبقموضوع الرباءة أهال للرباءة  ناءات األ هلالاخرتاعات اليت يه أهل للرباءة وا سـتث

شف غري الضار ّواجلدة  تاكريلكوا شاط الا بوا يةو ؛)لن شخص يكشف  مل ،نمن هجة اث سامح  لعن الاخرتاع مبا يكفي  من لل
نة  ثةو ؛يقهبتطبملهأهل ا نحت الرباءة لطلب ،لمن هجة اث تخطى نطاق الرباءة املضمون اذلي ذكر يف الطلب، ويف حال  م  ّ ي

سابق كام 61فرعي أو لطلب جديد أودع مبوجب املادة  ها مضمون الطلب ا تخطى نطا ل،  قي  .أودعّ

بوال،101مبوجب املادة و .141 ترب الاعرتاض  ية الرباءات األوروية، يف حال ا مق من اتفا ق عّ شؤون 106ب سم املعين  نظر ا ب  لق ي
با عىل احلفاظ عىل الرباءة األوروية100ّالاعرتاض يف احامتل تأثري أساس واحد أقهل من أسس الاعرتاض وفق املادة  ب  . سل

ثاين من جحج أو ما مت  سم الطرفني إىل اإلدالء مبالحظات ختص ما تقدم به الطرف ا ّوخالل مرحةل الفحص، يدعو ا ل ّلق ّ
ترصحي به ساب يه معراب عن مالحظاته . قالا نه أن يرد  علويوجه اإلشعار ابالعرتاض بصورة خاصة إىل صاحب الرباءة اذلي  ّ ميك ّ

شؤون الاعرتاضومطالب امحلاية أو مدخال تعديالت عىل املواصفات  سم املعين  ية حيددها ا بوالرسوم يف غضون همةل ز لق . من

                                                 

يذية لقانون الرباءات) 8 (53القاعدة   100  .لتنفمن الالحئة ا
ية الرباءات األوروية99املادة   101 ب من اتفا ق ّ. 
تارخي " (G 9/93"القرار   102 ية  باجلريدة الر  ).891، عدد 12/1994مس
ية الرباءات األوروية105املادة   103 ب من اتفا ق ّ. 
ية الرباءات األوروية76القاعدة   104 يذية التفا ب من الالحئة ا ق ّنف  .لت
ية الرباءات األوروية19املادة   105 ب من اتفا ق ّ. 
بوهل77حتدد القاعدة   106 سا لرفض الاعرتاض وعدم  ية الرباءات األوروية أ يذية التفا ق من الالحئة ا ق سنف ب ّ  .لت
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نقل  يمث  تاألورويب لكتب ملاّ صاحب الرباءة إىل املعرتض أو املعرتضني اذلين ّتقدم هبا عديالت اليت للرباءات املالحظات وا
ّفرصة للرد يف غضون همةل حمددةتتاح هلم  ّ.107  

ناء عىل طلب قالاعرتاض، معلية خالل و .142 ّلرباءات أو أي طرف هل صةل األورويب لكتب ملابد تقام دعاوى شفوية 
شاكوى سم املع. 108لاب شفوية أمام ا لقونظم ادلعاوى ا ل شؤون الاعرتاضّت هور حضورها، إال إذا قرر 109.بين  تاح عادة  ّ و ّ للجم ي

شؤون الاعرتاض عكس ذكل يف بعض احلاالت سم املعين  با  110.لق

هاو .143 ناء عىل الرباهني  شؤون الاعرتاض قرارا  سم املعين  مجيعيصدر ا ب ب تصويت، يعد . لق ّويف حال قام األعضاء اب ل
سم قاطعا لقتصويت ريس ا سم أ111.ئ با عىل احلفاظ عىل لق وإذا وجد ا سلن أساسا واحدا أقهل من أسس الاعرتاض يؤثر  ّ ّ

سحهبا يالرباءة األوروية،  تعديالت اليت أجراها صاحب الرباءة خالل إجراءات . ّوإال، يرفض الاعرتاض. ب سم ا لوإذا أخذ ا لق
بان الاعرتاض ية) والاخرتاع ذا الصةل(ّ وخلص إىل أن الرباءة حلسـيف ا قتويف رشوط اتفا ّ ّ الرباءات األوروية، قرر احلفاظ يسـ ب

ية بات الر ية بعض ا سخهتا املعدةل بعد  مسعىل الرباءة يف  تطل ب ّن مل تل ية، . ّ ها رشوط الاتفا توف الرباءة بعد تعد قوإذا مل  ّ يل ّقرر تسـ
شؤون الاعرتاض حسهبا سم املعين  با  112.لق

ها و .144 تعاقدة  بدلان ا مجيعبق الاعرتاض عىل الرباءة األوروية يف ا مل ل ب يذّيط لتنفاليت دخلت فهيا الرباءة حزي ا ّوميكن ألي . ّ
با طرف يف ادلعاوى  سلسه  تب ّمي تابع  ناف ا يه أمام جملس الا شؤون الاعرتاض أن يطعن  سم املعين  للمكقرار ا ئ لف ب سـتلق
  113.األورويب للرباءات

هرين من اإلبالغ ابإيداع ينبغي و .145 تب األورويب للرباءات يف غضون  شاإلشعار ابلطعن يف ا يه، ملك عللقرار املعرتض 
سديد رسوم  بغي  تو هر من اإلبالغ ابلقرار، 4كام جيب، يف غضون . الاعرتاضين ّيان يوحض أسس الطعنتقدمي ش أ  114.ب

شأن قرار اختذه جملس وال جيوز أن تودع  .146 ناف املوسع العضوية  ّعريضة املراجعة املوهجة جمللس الا ب ّ سـتئ ناف ّ سـتئالا
نصوص علإال  ملناء عىل األسس ا ية الرباءات األوروية)2(أ112هيا يف املادة ب ب من اتفا ق ّ. 

شأن الرباءات املودعة دلى ، بلغ عدد الاعرتاضات 2010يف العام و .147 تب األورويب للرباءات  با نوحةملك  2770 ملما
بة الاعرتاض . 2008 يف العام 2800 و2009 يف العام 2700، ابملقارنة مع اعرتاضا مقابل ، 2010يف العام % 5,2نسـواكنت 

% 33ّمن حاالت الاعرتاض وأدت % 29، رفضت 2010ويف العام . 2008يف العام % 5,32 و2009يف العام % 4,7
سخهتا املعدةل يف  إبطالمن احلاالت األخرى إىل  ّالرباءة، يف حني مت احملافظة عىل الرباءة  بن  .من احلاالت% 38ّ

                                                 

يذية إىل اجل79من القاعدة   107 ية الرباءات األورويةلتنف من الالحئة ا بزء اخلامس، اتفا ق ّ. 
ية الرباءات األوروية) 1 (116املادة   108 بمن اتفا ق ّ. 
ية الرباءات األوروية19املادة   109 ب من اتفا ق ّ. 
يات خطرية وغري مربرة عىل أحد األطراف عىل وجه اخلصوص"أي يف احلاةل اليت   110 هور إىل تدا ّقد يؤدي فهيا حضور ا ع مجل ية 166املادة " (ّ ق من اتفا ّ

 ). بالرباءات األوروية
ية الرباءات األوروية19املادة   111 ب من اتفا ق ّ. 
ية الرباءات األوروية101املادة   112 ب من اتفا ق ّ. 
ية الرباءات األوروية106املادة   113 ب من اتفا ق ّ. 
ية الرباءات األوروية108املادة   114 ب من اتفا ق ّ 
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يات ذات الصةل ادساس  لاآل

 أنظمة إعادة الفحص ألف

بدلان نظاما إلعادة الفحص بديال من نظام الاعرتاض  تتيح .148 هدف األسايس من هذاويمك. ّأو ممكال هللبعض ا ّن ا  ل
تدى  تحداث  نظام يف ا نا سـ ية براءة مت إصدارهالالعرتاض عىل احملامك خارج مل ّصال يح إعادة حفص الرباءة، يف ضوء . ح يتوهو 
سابقة ية ا نا ية ا لحاةل ا ع لص يح برلتقن سمح  تصح، كام  تصدرت بي ثال، . عن خطأسـاءة ا يل ا ملوعىل  ية إعادة سب ّميكن إطالق  معل

ندما تطرح  بدلان  عالفحص يف بدل من ا ية للرباءة"ل هلسأةل جوهرية خاصة ابأل ترص . ال غري" م تقأما يف بدلان أخرى، فال  ّ
ند إىل أسس ها أن  سابقة وميكن  ية ا نا ية ا تية إعادة الفحص عىل اجلديد يف ا تسل ل ع لص ن لتقمعل تكل ّ بهية  ب جوهرية أخرى  ش

متدة يف أنواع أخرى من املراجعات اإلدارية تب الرباءات . ملعا ية إعادة الفحص اليت يقوم هبا  سمى  مكويف الرنوجي،  ّ معل ّت
 .الرنوجيي مراجعة إدارية

ست  .149 ّيدة معلّية إعادة الفحص ليو يا، مق ّية فاحص ليف بعض احلاالت، يقوم هبذه او. ابملقارنة مع نظام الاعرتاضمنز عمل
سم واحد  شؤون الاعرتاض الالحق لقأو ا تب الرباءات، يف مقابل جملس اكمل يعىن  نح الرباءة يف املقام األول يف  باذلي  مك ّم
ية . للمنح ّكام تكون هذه ا بدلان غري حضوريةلعمل ترب هذه .  يف بدلان أخرىوحضوريةل يف بعض ا تعويف احلاةل األوىل، قد 

ية نظاما يمت مب ّا ّ به لعمل يةجو نو تأكد من ا عا ل تب الرباءات من خالل ّل  وعىل اإلجامل، جتري .مكحفص اثن للرباءة يقوم به 
ية، وميكن الطعن يف قرار إعادة الفحص ناء عىل براهني موثقة بصورة ر بة بإعادة الفحص  سـاملطا ب ئيل ّ. 

بهية بإسقاط احلق، إذ أن املطال .150 يات  ية إعادة الفحص آ تضمن  با ما  ّوغا ش ل معل ت ّل ية ّ غلبب بإعادة الفحص خيضع يف أ
يهنا اليت ترتكز علهيا إعادة الفحص ند إىل األسس  بة مبراجعة قانوية  نعه من املطا بدلان إىل إغالق حمكي  عا ن ل مي  .تستل

تالف ادلور املرتقب من نظام إعادة الفحص يف إطار و .151 ية وتكل اجلوهرية من بدل إىل آخر اب رشوط اإلجرا ختلف ا ئ لخت
يات املراجعة ياق نظام الرباءات الوطينلآ ندرجة يف  سـ برمهتا ا مل بدلان نظايم الاعرتاض . ّ متد ا ندما  ثال،  يل ا لفعىل  ع تعمل سب
نح  بدء به إال بعد انهتاء همةل الاعرتاض أو إصدار اجمللس للمالالحق  ثاين ممكال لألول وال ميكن ا ّوإعادة الفحص، يكون ا ل ّل ّ

بدلان. املعين القرار الهنايئ لأما يف ا  من فيكون اإلجراء غري حضوري، "حفص اثن"إعادة الفحص مقام فهيا إجراء قوم ي اليت ّ
نطق مليث ا تالف. ح ية إعادة الفحص اب تلف  خو ّ معل بة هبا، " 1: "خت لواحلق يف املطا يعهتا احلضورية أو غري " 2"ّ طبو
ّوإماكية اإلفصاح عن هوية املطالب هبا، " 3"احلضورية،  ها، " 4"ن  .إعادة الفحصورسوم " 5"سسوأ

ياّإعادة الفحص يف لك من أنظمة ويف ما يأيت، حملة عن  .152 يةالرنوجي وادلامنرك ولأسرتا تحدة األمر يك والوالايت ا ّ  .مل

يا  لأسرتا

تاسع من قانون الرباءات األسرتايل .153 لنص الفصل ا يارية 115ّي يارية والرباءات ا بات الرباءات ا ملع عىل إعادة حفص  ملع لطل
نوحة  نص . نةمعيّ يف ظروفملما ّكام  تاكر) ز (101املادة ت ية إعادة حفص لرباءات الا بعىل   . ّمعل

ّإعادة الفحص وفق ما يقرر املفوض وناء عىل طلب صاحب الرباءة أو أي طرف آخر معين أو وتطلق  .154 ّّ ب يه ّ حممكة جتو
ية هذه الرباءةخمتصة  نازع عىل مصدا قيث يمت ا لتح تقار إ. ّ ترص أسس إعادة الفحص عىل الا فو تاكري تق شاط الا بىل اجلدة وا لن ّ

ية سابقة األسا يات ا ّابملقارنة مع األد سـ ل ية بصورة غري .، ما من أسس أخرى إلبطال الرباءة98ومبوجب املادة . ب ّ وجتري ا لعمل
تقدمي الرباهني واإلعراب عن وهجة نظره تفي  شخص اذلي يطالب هبا  بحضورية، أي أن ا يكل ية . ّ ّويطلق املفوض هذه ا لعمل ّ

ندما . ساس طوعي إذا مت إصدار تقرير إعادة حفص معاكسعىل أ ية إعادة الفحص،  بغي أن يقوم املفوض  عويف املقابل،  ّبعمل ّ ين
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ّوجيوز أن يطعن صاحب الرباءة أو مودع الطلب يف قرار املفوض أمام احملمكة . يطالب صاحب الرباءة أو طرف اثلث هبا
ية، وفقا للامدتني  توايلعىل) 4(101و) 3(أ100لالفدرا  .ل ا

 ادلامنرك

ّنص الفقرة  .155 ّتقدم أي خشص، مبن وجيوز أن .  عىل نظام إعادة حفص إداري116ّاملوحدمن قانون الرباءات ) ب (53ت ي
يد الوطين أو براءة أوروية معرتف هبا(كفهيم صاحب الرباءة، بطلب إعادة حفص براءة دامنرية  نحت عىل ا ببراءة  لصع بعد ) م

سع هربتانهتاء همةل الاعرتاض   .شة أ

ياالطلب وجب إيداع طرف اثلث طلب إعادة الفحص، أودع إذا و .156 بتا ياان ك تضمن، يف مجةل مضمونه،  ب، عىل أن  ّي
هذه  ند إلهيا هذا الطلب، فضال عن الوقائع والرباهني ادلامعة  لعن مدى معارضة الرباءة ادلامنرية لألصول واألسس اليت  يست ك

 .األسس

يةّاملوحدالرباءات من قانون املادة مبوجب الفقرة و .157 ية إعادة الفحص إال إىل األسس اآل ند  ت، ال  ّمعل ّ تويف : تست يسـال 
ية للرباءة  تاكري(هلموضوع الرباءة معايري األ شاط الا ناعي واجلدة وا يق ا با ن لص لب ّ شلك اكف  أو،)لتط ب مل يفصح عن الاخرتاع 

نة للسامح ألي خشص  ّتخطى نطاق الرباءة مضأو بتطبيقه، ملهمن أهل ا يع نطاق إيداعهّمون الطلب كام مت ي سـ، أو مت تو ّ
نح الرباءة  .مامحلاية بعد 

شؤون الاعرتاض قرارا يقيض إما برفض و .158 سم املعين  ية إعادة الفحص، يصدر ا سات اسـامتع خالل  ّبعد  ب لق معل ّجل
سخهتا املعدةل سحب الرباءة أو ابحلفاظ علهيا  ية أو  ّا ن ب بلعمل ّ. 

بويف حال أودع  .159 بة من يكفي أن  إلعادة الفحص، اطلصاحب الرباءة  يود املر تقيوحض الطلب ا لق . الرباءةمطالب حامية ّ
يد املطلوب . لويس من امللزم تقدمي أسس أو براهني تب الرباءات ادلامنريك يف ما إذا اكن ا نظر  ّويف هذه احلاةل،  تق مك لي س

 .مسموحا

ناف ادلامنريك يف و .160 تقدم بإشعار ابلطعن إىل جملس الا ئبغي ا تن سـي ّ هرين من اإلبالغ بقرار إعادة الفحص، ل شغضون 
سديد الرسوم ذات الصةل  .توجيدر 

 الرنوجي

ية .161 فسمح الرنوحي بإجراء مراجعة إدارية إضا ّ، ميكن ألي خشص 117ب من قانون الرباءات الرنوجيي52ومبوجب املادة . ت
بغي إبطال ال يد بأنه  ية الرنوجيي  نا ية ا تب ا با إىل  نأن يقدم  يف مللك يمك ّ ع لص طل ّوبعد تلقى الطلب . ئرباءة بصورة اكمةل أو جزيةّ

نحه همةل  تب الرباءات صاحب الرباءة و بلغ  ندات الرضورية ويرتكز عىل أسس اإلبطال،  تضمن ا مياخلطي اذلي  ي مكي ّت ملس ّ ّ
تطاع ند ا يديل مبالحظاته ويصحح اخللل  ية معقوةل  سـز ع ل ملن بل انهتا. م هةل قويف حال مل يصحح صاحب الرباءة أوجه اخللل  ملء ا

ية احملددة، جيب رفض الطلب ّالز تب الرباءات يف طلب مراجعة إدارية، حىت لو مل تعد الرباءة يف حزي . من نظر  ّوقد  ّ مك ي
يام بذكل يذ، يف حال اكن للطرف املطالب هبذه املراجعة، مصلحة قانوية  للقا ننف  .لت

هةل الز .162 تقدم بطلب مراجعة إدارية إال بعد انهتاء ا ملوال ميكن ا ّ ّ ية ل ندما تكون إجراءات  ّية احملددة لالعرتاض أو  معل ع ّن م
يد الرباءة اليت طالب هبا صاحب الرباءة عالقة ية الطويةل . تقيالاعرتاض أو  بة إىل اإلجراءات القضا يان اب ئواألمر  سـ لنسـ ّ

ية اخلاصة ابلرباءة أ. اخلاصة ابلرباءات اليت تكون عالقة يف احملامك يلت الاجراءات القضا ئوإذا أ بل إصدار قرار ح قمام احملامك 
                                                 

ناير 28ّ املؤرخ يف 91ّقانون الرباءات املوحد رمق   116  .2009ي 
ناير   117 يذ يف األول من  يقانون الرباءات الرنوجيي ادلاخل حزي ا ّ لتنف ّ2008. 
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بت يف اإلجراءات  ية ريامث  ته القضا ية الرنوجيي مرا نا ية ا تب ا ية، يعلق  ناء عىل طلب مراجعة قضا ّهنايئ،  ي مللك ئمك جع ع لص ئ ّب
ها عالقة بصاحب الرباءة يس  ية، وذكل يف حال تقدمت بطلب املراجعة اإلدارية أطراف أخرى  ية بصورة هنا لالقضا ل ّ ئ وال . ئ

ية ّحيق لل نا ية ا تب ا ندما يكون  ية خاصة ابلرباءة،  عطرف املطالب ابملراجعة اإلدارية إطالق إجراءات قضا لص ع مللكئ مك
 .ّالرنوجيي قد علق إجراءات املراجعة اإلدارية

تقدم بطلب مراجعة إدارية إال عىل أساس عدم ) د(52ومبوجب املادة  .163 ّمن قانون الرباءات الرنوجيي، ال ميكن ا ّ ل
يفاء معا ية للرباءةستا تعارض مع املادتني األوىل . هليري األ نحت مبا  ية الرنوجيي أن الرباءة قد  نا ية ا تب ا يوإذا وجد  ع ملص مللك ّمك

ها يف حال تعذر تفادي هذا اإلبطال من خالل تعديل الرباءة ية للرباءة، يقوم بإبطا ية، أي معايري األ ثا ّوا ل هل ن وال حيافظ عىل . ل
يام هباّالرباءة بصورهتا املعدةل،  تب ا تعديالت اليت يعزتم ا لقإال إذا وافق صاحب الرباءة عىل ا ملك ل ويدخل قرار إبطال الرباءة . ّ

تداء من اترخي إيداع طلب الرباءة يذ ا ببصورة اكمةل أو جزية حزي ا لتنفئ ّ. 

مكمن قانون الرباءات، جيوز الطعن يف قرار املراجعة اإلدارية اذلي اختذه ) ه (52ومبوجب املادة  .164 ية ّ مللكتب ا
ناف ية الرنوجيي أمام جملس الا نا سـتئا ع   .لص

ية تحدة األمر يكالوالايت ا  118مل

ية .165 تحدة األمر يكيوفر قانون الرباءات يف الوالايت ا يا،مل ً، املعمول به حا يات إعادة الفحصل إعادة الفحص : .ل نوعني من آ
ًبقا للمواد ) غري احلضوري( باب 307 إىل 302ط تحدة وإعادة الفحص احلضوري، ومع بدء  من مدونة الوالاي35ل من ا ملت ا

بارا من 2011العمل بقانون الاخرتاع األمرييك يف  تعراض احلضوري ا بدل إعادة الفحص احلضوري ابال ت  عسـ  16سيست
 .2012 سبمترب

ية  .166 يث أن نظام إعادة الفحص احلضوري احلايل ال يزال معموال به يوجد أدانه وصف للك من اإلجراءات احلا لو ً ح
 .ديدةواجل

بقا للمواد  "1" ًإعادة الفحص غري احلضوري  باب 307 إىل 302ط تحدة35ل من ا  مل من مدونة الوالايت ا

باب 307 إىل 302واد مت تدوين إجراءات إعادة الفحص يف امل .167 تحدة35ل من ا شار إلهيا  (مل من مدونة الوالايت ا ياليت 
بارة بعثريا  ّ، وقد رشعت")إعادة الفحص غري احلضوري "ًك  ألجل فض الزناعات حول حصة الرباءات 1980 هذه األحاكم عام ُ

تب  تعلقة بصحة الرباءات إىل خربات  يع ا يل املوا يع احملامك أن  تقايض وحىت  مكرسعة أكرب وتلكفة أقل من ا مل ض حت تط تسـل ب
تحدة للرباءات والعالمات اءة أن يودع ت، وسمح إجراءات إعادة الفحص ألي خشص مبا يف ذكل صاحب الرب119ملالوالايت ا

تحدة للرباءات  تب الوالايت ا توب دلى  ملبا إلعادة حفص أي طلب للرباءة من خالل إيداع طلب إعادة حفص  مكطل مك ً
سابقة  ية ا نا ية ا تحقة وحاةل ا مية الرسوم ا لوالعالمات مع  ع لص ن لتقسـ مل يق ق سابقة تطبوأسلوب  ية ا نا ية ا لحاةل ا ع لص عىل لتقن

ثهل أن يودع الطلب بدال الطلب املعين، وميكن أن تظل هوية يث ميكن حملام  يقي صاحب املصلحة رسية  ً الطرف ا مي ح حلق
سابقة ، وجيب عىل 120منه ية ا نا ية ا لحاةل ا ع لص شورات لتقن تكون من الرباءات أو ا ناليت يوفرها صاحب الطلب أن  ملت

بوعة ت121ملطا يمت إخطار األخري بواسطة  يس صاحب الرباءة  مك، ويف حاةل أن صاحب الطلب  س تحدة فل ملب الوالايت ا
شأن إيداع طلب إعادة الفحص  . بللرباءات والعالمات 

                                                 

تارخي  118 تحدة للرباءات والعالمات  تب الوالايت ا بمتت مراجعة هذا الفصل وفقا ملا قدمه  مل مك سطس 15ً شمل معلومات 2011غ أ ب، وهو ال  شأن ي
ها قانون الاخرتاع األمرييك  تعديالت األخرية اليت أد خلا  ).America Invents Act(ل

يويم  (Cong. Rec. H6929, H6944 145: انظر جسالت الكونغرس  119 سطس 3لالعدد ا  ).1999غ أ
120  Syntex Inc. v. United States Patent and Trademark Office, 882 F.2d 1570, 1573 (Fed. Cir.  1989) 
باب 302املادة   121 تحدة35ل من ا  .مل من مدونة الوالايت ا
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يحدد  .168 ثري شاك سـو هر إن اكن طلب إعادة الفحص  تحدة للرباءات والعالمات خالل ثالثة أ ًتب الوالايت ا ي شمل مك
ب بت ذكل  يث يؤثر عىل طلب الرباءة املعين، وإن  يفاء رشوط الرباءات  شأن ا يا جديدا  تموضو ث ست حبس ب ًع دأ إجراءات إعادة ً

ية  تحدة للرباءات والعالمات عىل حاةل ا تب الوالايت ا ترص معل  تحديد ذكل األمر لن  يه  ناء  نالفحص، وأ مل ل سع لتقث مك يق
بوعة أخرى شورات  نظر يف براءات و نه ا سابقة املودعة من صاحب الطلب وإمنا  ية ا نا مطا ن ل ل ع ملص ناء 122ميك نظر أ ث، وميكن ا ل

شموةل إجراءات إعادة الفحص عىل  بوعة مودعة من طرف اثلث اكنت  ثال يف أية براءات سابقة أو إصدارات  ميل ا مط مل سب
باب 301يف امللف الرمسي يف إطار املادة  تحدة 35ل من ا ، ويكون )من الفصل الرابع" 2"انظر (مل من مدونة الوالايت ا

شأ يا جديدا  ثري شاك موضو بالقرار اذلي حيدد إن اكن طلب إعادة الفحص  ع ًي ً يا وال ميكن ً يفاء رشوط الرباءات هنا ًن ا ئ ست
يه من أي من الطرفني  123.علالطعن 

تحدة للرباءات والعالمات ألمر إعادة حفص الرباءة حيصل صاحب الرباءة عىل همةل ال  .169 تب الوالايت ا ند إصدار  ملو مكع
تعد شمل ا يان  تقدم  ها أن  يع خال سخة القرار  سلمه  هرين من اترخي  لتقل عن  ي ي تط ن بت ل بش يسـ ند تقدمه ل عيالت اليت يقرتهحا، و

يان صاحب الرباءة نه وهل أن يقدم ردا عىل  سخة  يان حيصل مودع طلب إعادة الفحص عىل  باب ن ًب م ، ويف حاةل أن صاحب 124ل
تقدم بأية مراسالت أخرى يف اإلجراءات يان ابقرتاحاته ميكن ملقدم الطلب أال  يالرباءة قرر عدم تقدمي   .ب

ت .170 نفذ إعادة الفحص ملوبعد انهتاء الفرتات ا يه بواسطة مودع الطلب  يان بواسطة صاحب الرباءة والرد  تقدمي ا تاحة  عل ب لل
ية الفحص األوىل، وسمح لصاحب الرباءة به  يبأسلوب  معل يف أي إجراء إلعادة الفحص أن يقرتح أي تعديل عىل براءة  يشـ

ب ية اا جديداطلاخرتاعه وأن يودع  نا ية ا ل ميزي براءته عن حاةل ا ع لص يع توسعة نطاق لتقن شار إلهيا إال أنه ال  تطسابقة ا يسـمل
 .125يف الطلبّاملقدمة  مطالب امحلاية

متس قرارا مغايرا من  .171 يع صاحب الرباءة أن  تحدة للرباءات والعالمات قراره  تب الوالايت ا ند اختاذ  ًو ً يل تط مل يسـع مك
تدخالت" نا"لجملس طعون الرباءات وا ية أو أمام حممكة املقاطعة سـتئ، وميكن تقدمي طعن آخر أمام حممكة ا لف ادلائرة الفدرا
بة إىل ( يالنسـاب عندما ال يكون هو صاحب  –  غري احلضوريل، ويس من حق مودع طلب إعادة الفحص126)مبمقاطعة كولو

نني  أن– الرباءة لطعشارك يف أي من ا  .ي

تحدة للرباءات والعال .172 تب الوالايت ا توفرة من خالل  ياانت ا ملووفقا ألحدث ا مل مكب ل ب11,604مات فقد أودع ً  اتطل 
تبغري حضوري عادة حفص إل ناير  غري احلضوريمنذ بداية إعادة الفحص  ملكدلى ا ، 2011ن يويو 30 وحىت 1981ييف 

بات  هور و% 66اكنت مودعة من صاحب الرباءة و% 33لطلومن بني هذه ا اكنت % 1مجلاكنت من أفراد آخرين من ا
هرابيئ مودعة بأمر من املفوض، واكن أكرب عد يل ا تعلق ابلرباءات يف جمال ا بات إعادة الفحص  لكد من  شغ ي %) 37(لتطل

ياكييك  يل ا يه جمال ا نو مل شغ يايئ %) 34(لتيل يل ا ميمث ا لكشغ بة %)27(لت بلت  نسـ، و بات يف حني % 92ق لطلمن هذه ا
 127.مهنا% 8فض ُر

                                                 

باب ) أ (303املادة   122 تحدة35لمن ا  .مل من مدونة الوالايت ا
باب ) ج (303املادة   123 تحدة35لمن ا  .مل من مدونة الوالايت ا
باب 305ملادة ا  124 تحدة35ل من ا  .مل من مدونة الوالايت ا
باب 306ملادة ا  125 تحدة من مد35ل من ا  .ملونة الوالايت ا
باب 306ملادة ا  126 تحدة35ل من ا  .مل من مدونة الوالايت ا
شأن إيداعات إعادة الفحص   127 تحدة للرباءات والعالمات  تب الوالايت ا ية أخرى مقدمة من  ياانت إحصا بترد يف مرفق هذه الويقة  مل ئ ب غري مكث

 . احلضوري
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 إعادة الفحص احلضوري "2"

يارية لإعادة الفحص احلضوري ختضع  .173 باب 318إىل  311لمواد خلا تحدة35ل من ا ، واكن 129 128مل من مدونة الوالايت ا
شأن الرباءات يف حمامك مقاطعات  تقايض  باهظة  يف ا تاك هدف الرييس من إعادة الفحص احلضوري هو احلد من ا با لل ل ل ل ئ ل

يةل موسعة  تحدة من خالل توفري و سـالوالايت ا ند املقارنة بإجراء إعا130حصة براءة مايف لطعن للغري لمل دة الفحص غري ع، و
تقدم بطلب  ية يف إجراء إعادة الفحص احلضوري، أوال، ال ميكن ا ية اآل تالفات األسا هر الا لاحلضوري الوارد أعاله  ت ًسـ خ تظ

ند إجراء إعادة الفحص طرف اثلث إعادة الفحص احلضوري إال بواسطة  سمح  يا،  عويس بواسطة صاحب الرباءة، اث ي ًن ل
ثالثللاحلضوري  ش لطرف ا شارك  مأن  يث تصهل أية ويقة مودعة من صاحب الرباءة وسخة ي ناركة اكمةل يف اإلجراءات،  ث ح

تقدم  تعلق بإعادة الفحص احلضوري وهل أيضا فرصة ا تب إىل صاحب الرباءة اليت  لمن لك املراسالت املرسةل من ا ًت ملك
تب، أما يف إعادة الفحص غ ثريها صاحب الرباءة أو ا ملكيقات حول املوضوعات اليت  ي ري احلضوري فال حيصل مودع بتعل

نة ثل هذه الفرصة إال يف إطار فرتة حمدودة ورشوط  معيالطلب عىل  ب  .م

ثالث وميكن  .174 سابقة املكونة لللطرف ا ية ا نا ية ا لطلب إعادة الفحص احلضوري يف أي وقت عىل أساس حاةل ا ع لص لتقن
بوعة شورات  مطمن براءات و يقي صاحب 131من حلق، وشمل هذا الطلب هوية الطرف ا املصلحة من وراء الطلب إضافة إىل ي

سابقة عىل ادعاءات  ية ا نا ية ا يق حاةل ا ية  شأن  سابقة ويان  ية ا نا ية ا لدفع الرسوم احملددة وحاةل ا ع لص ن ب ب ب ل ع لص تقن ك لتق تطل يف
 132.الرباءة

تحدة للرباءات والعالمات  .175 تب الوالايت ا يحدد  هر من إيداع الطلب  ملويف خالل ثالثة أ مكسـ ثريش  يإن اكن الطلب 
يث يؤثر  يفاء رشوط الرباءات  شأن ا يا جديدا  حبشاك موضو ب ستع ً ً شمل يف ً شمل هذا القرار أو ال  يطلب الرباءة املعين وقد  ي

بوعة شورات  نظر يف براءات أخرى أو  مطا ن يه133مل يا وال ميكن الطعن  عل، ويكون هذا القرار هنا  134.ًئ

يا جديدا ويف حاةل قرار يقول بأن الطلب  .176 بثري شاك موضو ع ًي ً تب الوالايت ً يفاء رشوط الرباءات يصدر  مكشأن ا ست
يذ إعادة الفحص احلضوري وفقا لإلجراءات  تحدة للرباءات والعالمات أمرا بإعادة الفحص احلضوري للرباءة، ويمت  ًا تنف ً مل

بعة يف الفحص األويل سامح لصاحب الرباءة ابقرتاح أية تعديالت عىل الرباءة وأي طلب جديد ميزيملتا يث ا ل من   براءته ح
سابقة حاةل عن  ية ا نا ية ا لا ع لص شار إلهيا إال أنه ال ميكن توسعة نطاق لتقن ها 135مطالب امحلايةملا ع، وترسل لك الواثئق اليت يود

ثالث  ثالث مقدم الطلب أو صاحب الرباءة إىل الطرف اآلخر، وكذكل حيصل لالطرف ا سخة لالطرف ا نمودع الطلب عىل 
نا تحدة للرباءات والعالمات إىل صاحب الرباءةثمن لك املراسالت اليت تمت أ تب الوالايت ا هة من  ملء اإلجراءات ا مك  . ملتج

توبة خالل  .177 يقات  تقدم  ثالث مودع الطلب عىل فرصة ا مكويف إعادة الفحص احلضوري حيصل الطرف ا تعل ل ً يوما 30بل
تب، ويف لك مرة تجابة صاحب الرباءة ألي إجراء أو خطاب من ا ملكمن بدء العمل اب تجابة سـ تقدم صاحب الرباءة اب سـ  ي

                                                 

باب 318 إىل 311ملواد ا  128 تحدة من مدونة ال35ل من ا  .ملوالايت ا
بات مقدمة يف يوم احلضوري لك من إعادة الفحص غري احلضوري وإعادة الفحص   129 طلتوفر للرباءات الصادرة عن   أو بعد ذكل، وأما 1999 نومفرب 29م

بل  بات مقدمة  قالرباءات الصادرة عن  يار القانوين بإعادة الفحص 1999 نومفرب 29طل ها ا تاح  خل فال  تاحلي ها سوى إعادة الفحص غري ياحلضوري،وال  ل 
 .احلضوري

 Cong. Rec. E1788, at E1789-90 145: جسالت الكونغرس  130
باب ) أ (311املادة   131 تحدة35لمن ا  .مل من مدونة الوالايت ا
باب ) ب (311املادة   132 تحدة35لمن ا  .مل من مدونة الوالايت ا
باب ) أ (312املادة   133 تحدة35لمن ا  .مل من مدونة الوالايت ا
باب ) ج (312املادة   134 تحدة35لمن ا  .مل من مدونة الوالايت ا
باب 314املادة   135 تحدة35ل من ا  .مل من مدونة الوالايت ا
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ثارة من  سائل ا ناول ا يقات أن  هذه ا يق، وميكن  ثالث مودع الطلب عىل فرصة واحدة  ملهذه حيصل الطرف ا مل تعل تعل تل ل تك ل لل
ثارة من جانب صاحب الرباءة تب أو تكل ا ملجانب ا  136.ملك

تحدة للرباءات ويفوميكن ألي من الطرفني أن يطعن  .178 تب الوالايت ا مل قرار  العالمات أمام جملس طعون الرباءات مك
ية، وميكن لصاحب الرباءة أن يكون طرفا يف أي  ناف ادلائرة الفدرا تدخالت، وميكن تقدمي طعن آخر أمام حممكة ا ًوا ل سـتئل

يح ، وعالوة عىل ذكل ميكن لصاحب الرباءة بعد صدور األمر بإعادة الفحص 137حصطعن مقدم من طرف اثلث والعكس 
ناول حصة الرباءة ذاهتااحلضوري أن حيصل ع نظر  يد ا تىل وقف للطلب عىل أساس دعوى أخرى  تق ي، وسقط حق 138ل

ناول عدم حصة طلب الرباءة اليت تقرر أهنا  ية  ثالث مودع الطلب يف اإلقرار يف وقت الحق يف أي دعوى مد تتالطرف ا ن ل
ثالث أو اكن ميكن  رشوط الرباءة عىل أي أساس أاثره الطرف ا ية  تو ليحة و سـ لحص ف ناء إجراءات إعادة الفحص م ثريه أ ثأن  ي

شفة جديدا واليت مل 139احلضوري سابقة ا ية ا نا ية ا نع اإلقرار بعدم الصحة عىل أساس حاةل ا ً، لكن هذا احلمك ال  ت ل ع لص ن ملكمي لتق
ناء إجراءات إعادة الفحص احلضوري تب أ ثالث مودع الطلب وا تاحة أمام الطرف ا ثتكن  ملكل  140.م

نذ بداية العمل بإعادة الفحص احلضوري يف نومفرب للطواكن العدد اإلجاميل  .179 مبات املودعة  ن يويو 30 وحىت 1999ل
هرابيئ 1,286 هو 2011 يل ا تعلق ابلرباءات يف جمال ا بات إعادة الفحص  لك، واكن العدد األكرب من  شغ ي يه %) 53(لتطل يلو

ياكييك  يل ا نا مل بة %)29(لتشغ بلت  نسـ، وقد  بات يف حني ر% 95ق ُمن هذه ا  141.مهنا% 5ض فلطل

يفاء رشوط الرباءات "3" شأن ا ستشك موضوعي جديد   ب

شك موضوعي " إال يف حاةل وجود ال يصدر األمر بإجراءات إعادة الفحص سواء اكن غري حضوري أو حضوراي .180
يفاء رشوط الرباءات شأن ا ستجديد  هذا ال مطالب امحلاية واحد عىل األقل من مطلبيف " ب ك، ويف حاةل عدم وجود شك 

تكون معىن ونطاق  بدء يف إعادة الفحص، و ييمت ا يفاء رشوط الرباءات"ل شأن ا ستشك موضوعي جديد  من خالل قانون " ب
 .أحاكم احملامك

يفاء رشوط الرباءات حني يوجد احامتل  .181 شأن ا يا  ثري شاك موضو بوع أن  شور  بقة أو  ستومن شأن براءة  ب ع ي مط ن ًسـ ً م م
رشوط الرباءات،  عادايا فاحصكبري بأن يفاء الطلب  بوع يف حتديد مدى ا شور ا بقة أو ا ية للرباءة ا ل سريى أ ست ملط ن سـ ملمه ويف مل

بقة و بار الرباءة ا سـحاةل ا ملت يجب عىل الفاحص أن جيد /ع شورات هممة  فأو ا يفاء "ملن شأن ا يا جديدا  ستشاك موضو ب ًع ً ً
 ".رشوط الرباءات

بق وتقرر و .182 يحا سـولكن يف حاةل أنه  بل فال يكون  يفاء رشوط الرباءات من  شك املوضوعي يف ا ًجود ذات ا حص قل ست
ست إال  بوعة  شورات ا بقة وا ثال يف حاةل أن الفاحص وجد أن الرباءات ا يل ا ىى  ييذ إعادة الفحص،  ملط ن سـ مل لعل مل ملت ب سنف

نظر فهيا ابلاكمل لغرض حف بل ا سابقة اليت مت من  ية ا نا ية ا لتراكام حلاةل ا ل ع لص قن لتق شك موضوعي "ًص سابق فال يوجد إذا ً
يفاء رشوط الرباءات شأن ا ستجديد   ".ب

                                                 

باب ) 2) (ب (314املادة   136 تحدة35لمن ا  .مل من مدونة الوالايت ا
باب 315املادة   137 تحدة35ل من ا  .مل من مدونة الوالايت ا
باب 318املادة   138 تحدة من م35ل من ا  .ملدونة الوالايت ا
يةل إلزعاج صاحب الرباءة   139 تخدام إجراءات إعادة الفحص احلضوري كو نع ا سـهتدف هذه األحاكم إىل  سـ تحدة (م تب الوالايت ا ملانظر ما قدمه  مك

ية بقانون الرباءات نة ادلامئة ا تدى اإللكرتوين اخلاص اب نللرباءات والعالمات عىل موقع ا للج ملعن  ).مل
باب ) ج (315املادة   140 تحدة35لمن ا  .مل من مدونة الوالايت ا
شأن إيداعات إعادة الفحص   141 تحدة للرباءات والعالمات  تب الوالايت ا ياانت أخرى مقدمة من  بتوجد  مل  .ث يف مرفق هذه الويقةغري احلضوريمكب
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تايل، ألجل وجود  .183 يفاء رشوط الرباءات"لواب تعلق اب ستشك موضوعي جديد   :من الرضوري" ي

يفاء رشوط  "1" شأن ا يا  بوعة شاك موضو شورات ا سابقة أو ا ية ا نا ية ا ثري براءات حاةل ا ستأن  ب ع ملط ن ل ع لص ن ًت ً مل لتق
بحث يف واحد عىل األقل، وهذا يعين أن مطلب حامية فامي خيص الرباءات لتاجئ ا سابقة هو ن ية ا نا ية ا ل حاةل ا ع لص لتقن

رشوط الرباءات؛ يفاء الطلب املودع  يل حتديد مدى ا ية هل يف  لأمر سريى الفاحص العادي أ ت سب س  مه

تعلق ابل "2" يفاء رشوط الرباءات ا شك يف ا تب مل يفصل يف ذات ا ملوأن ا تل بل يف حفص سملك قطلب املودع من 
شأن  ية  نص عىل عدم الصحة صادر من احملامك الفدرا يذ أو يف قرار هنايئ  يد ا بسابق للرباءة أو يف إعادة حفص  ل ي نف لتق

 . املزااي الواردة يف الطلب املودع

ية  رشوط بد يفاء  سابقة املودعة حاةل عدم ا ية ا نا ية ا ثل حاةل ا هيويس رضوراي أن  ل ع لص ن للمت ت سل لتق من أول وهةل، مفن املمكن ً
يفاء رشوط الرباءات"وجود  شأن ا ستشك موضوعي جديد  يف طلب مودع للرباءة حىت وإن مل يرفض الفاحص اإليداع " ب

ترب واحضا  بوعة أو ألن ذكل  شورات ا سابقة أو ا ية ا نا ية ا بب براءات حاةل ا توقعا سواء  ًكام اكن  يعً ملط ن ل ع لص ملن تق لب س م
 .ضوهئا عىل

  احلضوريةاملراجعة "4"

شأن الرباءات لغرض مراجعة  .184 نفذ بواسطة جملس ادلعاوى والطعون  باملراجعة احلضورية يه إجراء جترييب جديد  ي
يفاء رشوط الرباءات ملطلب واحد أو أكرث من مطالب امحلاية الواردة يف طلب الرباءة، وال تمت املراجعة إال عىل  ستمدى ا

باب 103 املادة  أو102أساس ميكن إاثرته وفق نص املادة  تحدة، أي 35ل من ا اجلدة وعدم "مل من مدونة الوالايت ا
بداهة بوعة" لا شورات ا سابقة املكونة من الرباءات أو ا ية ا نا ية ا ملطوفقط عىل أساس حاةل ا ن ل ع لص ملن ية 142لتق معل، وبدأ  ت

نح الرباءة أو تس )1: (ًاملراجعة احلضورية بإيداع طرف اثلث اللامتس بعد احلدث األكرث تأخرا من هذين هر بعد  معة أ ش
نح، لكن توجد ) 2(إصدار براءة معاد إصدارها؛ أو  يذ مراجعة الحقة  نح الرباءة يف حاةل  للمالانهتاء من مراجعة بعد  نف تم

متس دعوى  نح، وشمل هذه الظروف احلاالت اليت يودع فهيا ا يذ املراجعة الالحقة  ها  مللظروف حمددة ال ميكن  ت للم نف تمع
ية تطعن  بل أن يودع الامتسا للمراجعة احلضورية، وكذكل ال ميكن بدأ املراجعة احلضورية يف حاةل نمد ًيف حصة طلب الرباءة  ق

تعدي عىل الرباءة شكوى تدعي ا متس  لأن إيداع الالامتس اكن بعد فرتة تزيد عن عام واحد من اترخي إعالم ا ّب  . ملل

سخ من الرباءات وا .185 سم أو اإلعالن نوجيب أن يقوم الالامتس عىل أساس  شفوعة  بوعة أو اإلفادة ا بقَشورات ا مل ملط ملن
هار وجود احامتل  تعراض احلضوري إ هور، ومن الرضوري ألجل بدأ الا تاح  ظعن أدةل دامعة أو أية ويقة أخرى، و للجم سـت سث

ته عىل األقل فامي خيص مطلب واحد من مطالب امحلاية سب  متس  ينطقي بأن ا قضيك سـ ملل ت143م الفات خ، وهذا هو أحد الا
يفاء  شأن ا ند إاثرة شك موضوعي جديد  يه إال  تداء  ية مقارنة بإعادة الفحص احلضوري اذلي ال ميكن الا تاألسا سف ب ع ب سـ
نح ال ميكن الطعن يف قرار املدير  ثلام هو الوضع يف حاةل مراجعة الالحقة  يؤثر عىل طلب الرباءة، و للمرشوط الرباءة  مسـ

بة الفاصةل تشأن حتديد ا  .لعب

يصدر قرار هنايئ بواسطة اجمللس خالل فرتة عام واحد ميكن متديدها حبد أقىص ويف حاةل .186 سـ بدأ اإلجراء وعدم رفضه 
نح ية مع قواعد املراجعة الالحقة  شابه قواعد إسقاط احلق ووقف ادلعوى املد هر، و للمتة أ ن ت تسـ شابه إجراء املراجعة 144ش يت، و

                                                 

باب 311املادة   142 تحدة35ل من ا  .مل من مدونة الوالايت ا
باب ) أ (314املادة   143 تحدة35لمن ا  .مل من مدونة الوالايت ا
باب 314املادة   144 تحدة35ل من ا  .مل من مدونة الوالايت ا
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نح وميكن أن سات اسـامتع شفويةللماحلضورية مع إجراء املراجعة الالحقة  شمل  جل  ، ومن املمكن الطعن يف قرار اجمللس 145ي
ية ناف لدلائرة الفدرا لالهنايئ أمام حممكة الا  .سـتئ

 إيداع املعلومات بواسطة طرف اثلث ابء

نطق واألهداف "1"  ملا

يع أي طرف اثلث أن ي .187 نح الرباءة  بل  رش فهيا اسـامترة طلب براءة الاخرتاع  بدلان اليت  تطيف ا يسـل م ق يل تُن تح لقوم  ب
ته الاخرتاع  ساعدة ياملطالب حبام ها، وألجل  نح الرباءة أو ر بل  شور  ميف الطلب ا فضن م ق وضوعي عىل حفص املفاحص المل

تقدم بأي مطالب امحلاية  بدلان أن  يع أي طرف اثلث يف بعض ا رشوط الرباءات  يفاء الطلب  يوحتديد مدى ا ل يسـتط ل ست
سابق ية ا نا ية ا لمعلومات عن حاةل ا ع لص رشوط للطلب املودع، وبصفة عامة فلك لتقن يفاء ا لة اليت تربط مبوضوع حتديد ا ست ت

توى املعلومات املقدمة، وإن  يقة أن طرف اثلث هو من تقدم هبا إضافة إىل  هور ومهنا  تاحة  بح  حماملعلومات  حقتص للجم م
هدف من نظام الاعرتاض  به ا يات  ثل هذه اآل هدف من  لا م شـل سابق يل لا نوحة من خالل لمنح وهو زايدة حصةل ملم الرباءات ا

ية سابقة ا ية ا نا ية ا شأن حاةل ا يدة  نساهامت الغري من أحصاب املعرفة ا ل ع لص ن ب جل ملعم  . لتق

تلف عن نظام الاعرتاض  .188 سابق فيخوأما نظام مالحظات الغري  لا تلف من بدل ل خينح يف عدة جوانب ابلرمغ من أنه  لم
شارك يف إجراء للطرف ايسمح ل ال غري حضوريإىل آخر، إنه إجراء  الفحص أو  املراجعةيثالث اذلي أودع املعلومات أن 

ية الحقا املراجعة ابلرمغ من أنه ميكن للفاحص أن يضع (حمددة مراجعة معل، وال يؤدي إيداع معلومات ذات صةل إىل أية 
بة نا باره إن اكنت  سـاملعلومات املودعة حمل ا مت ساطة إدخال املعلومات يف امللف ا) ع يمت  ملو بب هور، ويف بعض س للجمتاح 

سمح بإيداع  بدلان  ها، وبعض ا ثالث تقدمي املعلومات خال يع الطرف ا بدلان ال توجد مدة حمددة يه فقط اليت  تا ل ل تط لل يسـ
سابقة  ية ا نا ية ا شأن حاةل ا سمح لطرف اثلث أن يودع معلومات  هوية وهذا  هول ا لاملعلومات عىل أساس مودع  ع لص ن ب لتقي ل جم

ته، وعالوة عىل ذكل ففي حىت وإن اكنت جتمعه مب يودع طلب الرباءة عالقة رشاكة جتارية وذلكل ال يريد اإلفصاح عن هو
بات حمددة،  ها من خالل  تحدد األسس اليت ميكن إيداع املعلومات عىل أسا بدلان  تطلبعض ا ت مل وبصفة عامة ال خيضع س

ب  . دلان إن اكنت املالحظات غزيرة وخضمةلإيداع املالحظات بواسطة الغري لفرض رسوم، لكن تفرض الرسوم يف بعض ا

هور  .189 تاح  ية، و هذا إن مل يكن يقوم بفحوص موضو تب للرباءات إدخال نظام  يع أي  للجمونظراي،  ت ك سمك ع يسـتط ً
تخداهما بواسطة  هور بعد رش براءة الاخرتاع وميكن ا سابقة  ية ا نا ية ا شأن حاةل ا ثالث  سـمعلومات الطرف ا ل ع لص ن ب نل للجم لتق

ناء إج نح(اإلبطال راءات ثأي طرف أ تخذ جمراها بعد ا ملاليت  بدلان ألي طرف اثلث أن )ت سمح بعض ا بب  ل، وهذا ا ت س لل
ناء  تب الرباءات يف أي وقت أ سابقة  ية ا نا ية ا شأن حاةل ا ثيقدم املعلومات  ل ع لص ن ملكب نحرحةل امللتق يمت إدخال للمالالحقة  س، و

نفا هور ا يع ا لاملعلومات يف امللف الرمسي اذلي  مجلتط يه، يسـ ية لك ويقة لذ إ شأن أ يق  تقدمي  سمح  بدلان  ثويف بعض ا مه ب تعل ب ي ل
سابقة أو اإلشارة إلهيا، ويف بدلان أخرى ميكن إيداع الاعرتاضات ية ا نا ية ا لمودعة إضافة إىل إيداع واثئق حاةل ا ع لص  .لتقن

رشوط بواسطة طرف اثلث  .190 يفاء براءة ما  تعلقة مبدى ا ية إيداع املعلومات ا للوإن  ست مل يطة وغري معل ية  سـيه  بمعل
ية(ملكفة  ثريا ما تكون جما نو هور والعامة يف حصة الرباءة، ) ًك يك عىل مرأى من ا ية  مجلوغري ر للتشك تلف عن مس خيومما 

توقف  ها أن  نح بعد القرار اإلجيايب من جانب الفاحص أن إيداع املالحظات ال يوفر مدة جيب خال سابق  تالاعرتاض ا للم لل
نظر يف طلب ا لية ا بب أنه لرباءة، معل ية أخرى و سومن ان شارك يف غري حضوريبح يع مودع املعلومات أن  ي فال  يسـتط

ية املراجعة معلية  ناء  نظر أ شلك اكمل أو لن  نظر يف املعلومات املودعة  معلأو أن يؤثر فهيا، وسواء  ث ي ب متد املراجعة سي يعهذا  ف
نفذ الفحص املوضوعي وكذكل عىل الطرف اذلي  ية، اإلبطال /يطلب الاعرتاضيعىل الفاحص اذلي  نشأن الرباءة ا ويف ملعب

ية الفحص تخدام املواد يف  ية ا شأن  ثالث مودع املعلومات عىل أي ردود  بدلان ال حيصل الطرف ا معلأكرث ا سـ ب ل   .كيفل
                                                 

باب 316املادة   145 تحدة35ل من ا  .مل من مدونة الوالايت ا
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شأن الرباءات الفريق العامل وقد حبث  .191 تعاون  بملعاهدة ا ، وجاء املعاهدةنإماكية إدخال مالحظات الغري يف نظام ل
تقدمي مالحظات من طرف اثلث عىل ملرشوع خريطة الطريق م سمح  شاء نظام  يقرتح إ شأن الرباءات  تعاون  بعاهدة ا ي ن ل ب ل

تاكريأساس اجلدة  شاط الا بوا نظام إللن تاح ا يث  ل  ي يدي ادلولييحب شأ حبلول لمتهدارة الفحص ا ية عىل أن  ن واملاكتب ا ين ملع
سة من املرفق ا (2011يناير  ناء ادلورة )PCT/WG/2/3ثألول يف الويقة مانظر الفقرة اخلا ث، وقد رصح عدد من الوفود أ ّ

ية للفريق العامل مل ثا نا نعقدة من ل شأن الرباءات ا تعاون  ملعاهدة ا ب شات إىل  بوجود حاجة 2009 مايو 8 إىل 4ل نا قمزيد من ا مل
يعطى مودع طلب  نظام مالحظات الغري ومهنا حتديد إن اكن  نة  يل ا تفا سـشأن ا ل ص ل يقات عىل ملمكب تعلالرباءة احلق يف تقدمي 

تحفظ عىل إبداء  ثل هذه املالحظات، وقال أحد الوفود إنه يود ا تدعي وجود ترجامت  لمالحظات الغري وإن اكن األمر  مل يسـ
نه فامي خيص نظام  تج  تا إىل األثر اذلي ميكن أن  تقدمي مالحظات الغري  سمح  شاء نظام  شأن الاقرتاح بإ عموقفه  ب ي ن نب يتف ً مل

سابق عرتاض الا لا ية ل ننح املوجود يف قوانني بدله الو  ).PCT/WG/2/14ث من الويقة 58انظر الفقرة (طلم

شلك عام مع الاقرتاحات الواردة يف اخلطاب مبوازاة ذكل، و .192 تفقا  يذ نظام ملالحظات الغري  باكن العمل قد بدأ يف  ً م تنف
يقات الوارد C. PCT 1288املعمم  باره ا تعل وواضعا مضن ا لت ع تجابة ذلكل اخلطاب، ً ويف حني أن ادلورة الرابعة سـة ا

نعقدة من  شأن الرباءات ا تعاون  ملللفريق العامل ملعاهدة ا ب نظام إال أهنا أشارت إىل 2011ن يويو  10 إىل 6ل يذ ا ل دمعت  تنف
نظام،  يذ ا ند  باره  تب ادلويل حمل ا ها ا يث  نظام  لعدد من اخملاوف ختص خصائص حمددة  ع ت حب نفلل ملك تيضع يمت رصد ع سو

نة تعامل ا تجربة الرائدة عن قرب حتديدا فامي خيص إساءة الا ملمكا سـ بدأ اخلدمة يف أوائل عام ًل تظر أن  ت، ومن ا  .2012ملن

شأن  .193 سمح لطرف اثلث ابإلدالء مبالحظاته  ية اليت  نظم ا متال فامي خيص ا يث أن العمل ياكد يكون  بو ت ن لتقل ً مك ح
بات ادلوية لا تب ادلويل146لطل يوفر ا ملك  ية هتدف إىل بدء سـ بل القريب، واخلطة احلا ية يف ا سخة تو بو  ل للو يح ن ملسـتقي ض

نظام يف  ليل ا رشط أال يكون قد مىض عىل 2012ل يويو 1تشغ سمح بإدخال املالحظات عىل أي طلب براءة دويل  ب مبا  ي
هرا28اترخي األولوية أكرث من   ً  .ش

ي .194 يث األوجه اآل تلف تصماميت نظم مالحظات الغري من  تو وسري  "2"مدة إيداع املالحظات؛  "1: "ةحخت
هور وإبالغ رد الفعل : اإلجراءات يقات أو احلجج املضادة واإلفصاح عن املالحظات  للجمإخطار املودع وإماكية تقدميه  تعل للن

بىن علهيا املالحظات "3"لطالب إبداء املالحظات؛  ها؛ : تواألسس اليت   .سوموالر "4"ميالواثئق واملعلومات اليت جيب تقد

ية "2" ية/طنالقوانني الو  قلمياإل

يات  .195 ية معلومات حول آ تا لتوفر الفقرات ا ل يةل نة يف بعض القوانني الو ننظم مالحظات الغري ا طتضم ية/مل  .قلمياإل

يا لأسرتا
 

ياتسمح  .196 تعلق ابلرباءات 147 من قانون الرباءات27املادة  مبوجب الغري ابحلصول عىل مالحظات لأسرتا ياريةمل ا ، 148ملعا
بحويف إ تارخي اذلي أ بل انهتاء الفرتة احملددة من ا يع خشص ما  نص القانوين  صطار هذا ا ل تط قل يه تيسـ  الاكمةلاملواصفات ف 
باب واردة يف اإلخطار أن الاخرتاع املعين متاحة يذية أنه يقر أل هور أن خيطر املفوض وفقا لالحئة ا سـ الطالع ا ّ نف لتمجل ً

نفعةرشبيسـتويف رشوط الرباءات ألنه ال يفي  ال تاكري وا شاط الا ملوط اجلدة وا ب  . لن

                                                 

يقات الواردة يف الفقرات WG/PCT/7/4ثانظر الويقة   146  WG/PCT/17/4ث من الويقة 142 إىل 122لتعل وا
 1990قانون الرباءات   147
تاكر28ة إىل أن املادة إضاف  148 سمح ابحلصول عىل مالحظات الغري فامي خيص براءات الا ب من قانون الرباءات   .ي
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سخة من أية  .197 شأنه وأن يرسل هل  يه إخطار  تابة بأي موضوع يأ بلغ مودع طلب الرباءة  نوجيب عىل املفوض أن  ب ت ك ًي
توافق مع الالحئة  تعامل معه مبا  باره و يجب عىل املفوض أن يضع اإلخطار حمل ا يه مع اإلخطار، وإال  يويقة وردت إ ي ت ل عث ف

نفذية هورلتا به الطالع ا تاح اإلخطار وأية ويقة تصا مجل، و ح ث  .ي

 الصني

يذية ل من 48تنص القاعدة  .198 نقانون الرباءات عىل أنه بإماكن أي خشص بداية من اترخي رش طلب الرباءة لتنفالالحئة ا
شأن الطلب غري املطابق ألحاكم قانون الرباءات، وجيب ها أن يودع مالحظاته  بوحىت اترخي اإلعالن عن   إيداع منح

توافق مع األحاكمدلى املالحظات  باب عدم ا لسم إدارة الرباءات مع إبداء أ سـ  . ق

 منركاادل

ية عىل إماكية تقدمي أي خشص ملعلومات أو مالحظات 43تنص القاعدة  .199 هادات امحلاية اإلضا ن من نظام الرباءات و ف ش
نة،  يمت إخطمعيذات صةل بفحص طلب الرباءة، وال حتدد أي أسس  ية سومع ذكل  شخص مقدم املعلومات بفرصة إضا فار ا ل

نح الرباءة  .مإليداع الاعرتاض يف حاةل 

 فنلندا

تعلق بفحص طلب الرباءة، وال يمت حتديد  .200 ية  تب الرباءات هل أ تيع أي طرف اثلث أن يودع خطااب دلى  مه مكتط ً يسـ
تب مودع اخلطاب بإماكية إيداع اعرت يخطر ا نأية رسوم أو أسس إليداع اخلطاب، و هاملكسـ  149.منحاض عىل الرباءة يف حاةل 

ياابن  لا

يا (13القاعداتن  .201 ًاث ثا (13و) ن ًاث نصان عىل إماكية أي خشص أن يقدم ) ل ياابين  يذية لقانون الرباءات ا نمن الالحئة ا ت ل لتنف
نة يف  ياابن للرباءات فامي خيص ادعاءات الاخرتاع ا تب ا يفاء رشوط الرباءات ملفوض  تعلق اب تضممعلومات  ل ملت مك طلب ست

توى املعلومات املودعة  تاح  ثل هذه املعلومات بدون معرفة هوية املودع، و نوحة، وميكن أن تودع  حمبراءة أو براءة  ي ممم
هور، وال يطلب دفع رسوم مقابل إيداع هذه املعلومات  .مجلالطالع ا

باهتا بأدوجيب .202 ية وجيب إ بىن املعلومات اليت ميكن أن يقدهما الغري عىل األسس اآل ث أن  ت توبةت  :مكةل 

تويف رشوط الرباءات أو أنه ال يفي املزعومأن الاخرتاع  - ثل موضوعا  سـ ال  يمي شاط بً لنرشوط اجلدة وا
ناعي؛ يق ا تاكري وا لصالا ب  لتطب

رش إال بعد  - نه مل  شمول يف طلب مودع سابقا  ينوجود حامية مزدوجة ابلرباءات أو أن الاخرتاع املزعوم  لك ً م
ية اترخي إيداع الطلب املعين أو ا يا( 29عدم الالزتام ابملادة (ملعنلرباءة ا ًاث من قانون ) 4(إىل ) 1(39 أو )ن

ياابين  ؛)لالرباءات ا

يفاءعدم  - ناء ) (6(أو ) 4(36عدم الالزتام ابملادة ( رشط الوصف ستا من قانون الرباءات " 4)"6(سـتثاب
ياابين  ؛)لا

شمل طلب الرباءة ِّعدل  - بح  ييث أ ص تجاوز نطاحب يموضوعا جديدا  ً شف وقت اترخي اإليداع ً عدم (لكق ا
يا(17الالزتام ابملادة  ياابين) 3()ناث  ؛)لمن قانون الرباءات ا

                                                 

 . أ من مرسوم الرباءات26املادة   149
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تخطى نطاق الطلب كام جاء يف إيداعه األول؛ - ية  ية لطلب مودع بلغة أ يااب يأن نطاق الرتمجة اب ب ن  جنل

توافق مع املادة  - يح الرباءة بأسلوب ال  يمت  يا 134أو املادة ) 5(أو ) 4(أو ) 3( و األحاكم) 1(126تصح ًاث  ن
 .وأحاكهما

توىل  .203 ياابن للرباءات يو لتب ا بشأن املعلومات املقدمة، وميكن أن ) أو صاحب الرباءة(إخطار مودع الطلب املعين مك
تخدام املعلومات  شأن ا ته يف ذكل عىل ردود الفعل  سـحيصل مودع الطلب يف حاةل ر ب تخداهما –غب  بواسطة –سـ أو عدم ا

 .ة الفحص املوضوعيفاحص لغرض إعاد

ياابن للرباءات عرب اإلنرتنت، واكن  .204 تب ا ية ميكن إيداع املعلومات ذات الصةل دلى  لوعالوة عىل اإليداعات الور مك ق
بة 7,487 هو 2007إجاميل عدد اإليداعات يف عام  تغل مهنا  سـ إيداع وا يذ 150نيبواسطة الفاحص% 76نسـ تب  نف، وبدأ ا تملك

نذ يويو  لرشوع رائد  م يمراجعة مس  اب2008م تحدة ةجملمتعالرباءات ا تب الوالايت ا رشوع الرائد اذلي قام به  هاما اب مل ا مك ملتل ً سـ
سابقة مراجعة هدفهللرباءات والعالمات  ية ا نا ية ا ل اخلرباء األقران حلاةل ا ع لص ية )انظر أدانه(لتقن رشوع إجيا تاجئ ا ب، واكنت  ملن

 151.بصفة عامة

يك ملكسـا
 

يا 52تنص املادة  .205 ًاث شأن  من قانن هد عىل معلومات من أي خشص  ية عىل إماكية حصول ا نا ية ا بون ا ن ع ملعلص مللك
يفاء  ناعي (16طلب الرباءة ألحاكم املادة ستا يق ا ية ا تاكري وقا شاط الا لصرشوط اجلدة وا ب بل ب لتطن اليت ختص  (19واملادة ) ل

ترب اخرتاعات هر من اترخي ) تعاملوضوعات اليت ال  تة أ شخالل مدة ال تزيد عن  يةسـ مسرش طلب الرباءة يف اجلريدة الر  .ن

ها واثئق دمع تقين يف إطار الفحص املوضوعي لطلب الرباءة  .206 تعامل مع املعلومات املذكورة بو هد أن  صفوميكن  يللمع
سمح هل إن  هد املعلومات ملودع الطلب حىت  يح ا شأن نطاق املعلومات املذكورة، و يه أن يصدر حكام  يبدون إلزام  ب ملععل سـيت ً

تهرأى رض يد  توبة يرى أهنا  مصلحورة ذلكل أن يقدم أية جحة  تف  .مك

يه  .207 سب إ ية ويس من شأن مودع املعلومات أن  يل ا بب يف  لويس من شأن املعلومات املودعة أن  ن لعمل يتعط لت س تل
نصوص علهيا يف املادة  يذ اإلجراءات ا يمت  تدعى األمر  ملوصف طرف هل مصلحة أو طرف اثلث أو طرف، وإن ا نفسـ  78تس

ب( 152.ه املادةمن هذا القانون، وحىت اآلن مل ترد أية إيداعات يف إطار هذ) طالنلا
 

 الرنوجي

تجاجات، ووفقا للقاعدة  .208 ًيح الرنوجي الفرصة أمام مالحظات الغري يف صورة ا ح يذية لقانون 35تت لتنف من الالحئة ا
يد الف تجاج ضد طلب براءة ال يزال  يع أي خشص إيداع ا قالرباءات الرنوجيي  ح تب 153حصيسـتط بح  مك، ويف هذه احلاةل  يص

ية  تب ا تمل  يفاء رشوط الرباءات لطلب الرباءة املعين، ويف حال ا تحديد مدى تأثري املالحظة يف ا مللكالرباءات ملزما  مك سـت سب ً
شأنه، تب مودع طلب الرباءة  يخطر ا يمي طلب الرباءة  ية يف  تجاج هل أ نح الرباءة عىل ا بل  ية الرنوجيي  نا با سـ مه ع ملكلص تق ح م  ق
تب فورا إن اكن  يحدد ا تخدام الواحض لالخرتاع  نارص مدمرة للجدة غري الا تجاج يدعي وجود  ًويف حاةل أن الا ملك سـح سـ ع

تخدام الواحض لالخرتاع فلن يدخل حزي  شمل ادعاء خيص الا تجاج  سـهذا يعين وجوب إخطار املودع، ويف حاةل أن الا ًي ح

                                                 

نوي لعام   150 تقرير ا سـا ياابن للرباءات2008لل تب ا ل   .ملك
تاح من خالل الرابط  151 تقرير  ما   .pdf.Report_Pilot_CPR/org.peertopatent.www://http: ل
يا(52املادة   152 يذ يف ) ناث مترب 18لتنفيه نص جديد دخل حزي ا  .2010سب 
يذية لقانون الرباءات الرنوجيي   153  ).2007(لتنفالالحئة ا
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تا يمي كقاعدة عامة إال بعد انهتاء املدة ا ملا تجاجات وفقط يف حاةل أن الادعاء ذاته ورد أيضا يف صورة لتق ًحة إليداع الا ح
تقايض نح براءة ما يف حقوق أي طرف من أطراف ا تجاج عىل  لاعرتاض، وال يؤثر الا م  154.ح

تان كسـاب
 

 ميكن ألي خشص أن 2003الرباءات لعام نظام  من 19 والقاعدة 2000 من مرسوم الرباءات لعام 24للامدة ًوفقا  .209
بت مالحظاته وذكل يف أي وقت بعد رش يتقد شأن جدة الاخرتاع مع إعطاء األدةل اليت  توبة للمراقب  نم مبالحظات  ث تمك ب

بوةلاملواصفات  نح الرباءة، ملقا بل  تاحة هل  نظر املراقب يف املالحظات عىل ضوء األدةل ا ية، و م يف اجلريدة الر ق ملي سمس
شخص طرفا يف اإلجراءات وال ًبح ا ل  .يص

بني لفلا
 

210. 

ية الفكرية 47املادة نص ت هوري رمق (مللك من مدونة ا نعىل أنه بعد رش طلب الرباءة ميكن ألي ) 8293مجقانون 
ثل هذه املالحظات  رشوط الرباءات، وجيب إيداع  يفاء الاخرتاع  توبة فامي خيص ا مخشص أن يعرض مالحظاته ا ت لملك سـت

ية عن األس ياان ابإلنلكزيية أو ا شمل  لفلبينتابة وأن  ً ب ت شخص مودع املالحظات طرفا 155س اليت قامت علهياًك ً، ولن يكون ا ل
تب الرباءات يث أن إجراءات الاعرتاض أمام 156مكيف اإلجراءات أمام  ح، وال تدفع أية رسوم مقابل إيداع املالحظات، و ُ

يةل غري ملكف ترب نظام مالحظة الغري و ية الفكرية  نصوص علهيا يف مدونة ا سـتب الرباءات غري  فيع مللك م يك يف براءة مك للتشكة 
متةل  157.حماخرتاع 

تب الرباءة 47للامدة ًووفقا  .211 يق علهيا، ويقر  يع هو بدوره ا مك يمت إبالغ مودع طلب الرباءة ابملالحظات و تعل لتط يسـ
ثالث بأية  تب الرباءات الطرف ا بلغ  ها يف ملف طلب الرباءة املعين، ولن  يقات و هذه املالحظات وا تالمه  لاب ي تعل مكسـ يضع لل

تجابة ملالحظاتهأعامل  تب ا نفذها ا سـأخرى   158.ملكي

تخدام  .212 ثل الا سابقة يف غري صورة الواثئق،  ية ا نا ية ا شأن حاةل ا تعلق بزمع  سـويف حاةل أن املالحظات  ل ع لص ن ب مت لتق
بار فقط إن اكن مودع طلب الرباءة  ثال، يمت وضع هذه املالحظات حمل الا يل ا تعىل  عمل ها(سب نكر احلقائق ) لكأو ما يال 

بار املزعو شك املعقول، ولن توضع مالحظات الغري الواردة بعد إمتام اإلجراءات حمل الا تمة أو أهنا واحضة مبا ال يدع جماال  علل ً
ساطة إىل امللف تضاف  بو  .بسـ

 مجهورية كوراي

يا(63ًوفقا للامدة  .213 ًاث ية ) ن تب كوراي  للملكمن قانون الرباءات الكوري ميكن ألي خشص أن يقدم معلومات ملفوض  مك
نذ عام ا شري إىل أساس من أسس رفض طلب الرباءة، و ملفكرية وأدةل  يع الغري أن يقدموا اإليداعات حىت 2006ت يسـتط 

نبل رش طلب الرباءة  159.ق

                                                 

يذية لقانون الرباءات الرنوجيي35القاعدة   154  .لتنف من الالحئة ا
سادس   155 يل إجراءات الفحص املوضوعي، الفصل ا لد  .11ل
سه  156  .نفاملرجع 
سه  157  .نفاملرجع 
سه  158  .نفاملرجع 
يا(63انظر املادة   159  .من قانون الرباءات الكوري) ناث
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 الاحتاد الرويس

ية  .214 ية للغري، لكن احلق مكفول ألي خشص يف أن يوفر واثئق حاةل ا نال توجد يف الاحتاد الرويس مالحظات ر لتقمس
سابقة  ية ا نا لا ع نح الرباءةلص ية حفص الرباءة حىت  تخداهما يف أية مرحةل من مراحل  ماملعروفة دليه واليت ميكن ا معل ، 160سـ

سابقة هل صةل ابالخرتاع املزعوم، توضع هذه املعلومات يف تقرير  ية ا نا ية ا يامن جيد الفاحص أن جزء من حاةل ا لو ع لص لتقن ً ح
بحث ية ال أكرث و161لا مية معلوما ها  ياانت  ت، وهذه ا قب ل هال تجا هلميكن للفاحص أن   .ي

يا كسلوفا
 

يفاء 162من قانون الرباءات) 1( 42تنص املادة  .215 ست عىل أن لك األشخاص هلم احلق يف إيداع الاعرتاضات عىل مدى ا
تب حمل  ها ا تب بعد رش الطلب، ويف حاةل إيداع الاعرتاضات  رشوط الرباءات دلى ا ملكموضوع طلب الرباءة  يضع سـملك ن ل

ناء الفحص باره أ ثا  . املوضوعي للطلبعت

يس من ) 2 (42تونص املادة  .216 لمن قانون الرباءات عىل أن األشخاص اذلين أودعوا الاعرتاضات معال ابلفقرة األوىل  ً
تاح هل حق  شأن الاعرتاضات و يمت إخطار مودع الطلب  بحوا أطرافا يف إجراءات الطلب، ومع ذكل  يشأهنم أن  سس ب ًيص

 .علهيا الرد

ياانت املقدم .217 للبووفقا  ية مت إيداع اعرتاضني عىل ً نا ية ا يا  هورية سلوفا تب  عة من  لص للملكك مج  طلب براءة 231مك
شور يف عام  شور عام 167، وثالثة اعرتاضات عىل 2006مناخرتاع   181، وثالثة اعرتاضات عىل 2007من طلب براءة 

شور عام  شور عام 179، وأربعة اعرتاضات عىل 2008منطلب براءة  سة اعرتاضات عىل ، 2009من طلب براءة   153مخو
شور عام   2010.163منطلب براءة 

يا با نإ سـ
 

تضمن  .218 يا، ويه اإلجراءات اليت ال  با نح العامة يف إ توفقا إلجراءات ا ن سـ مل نح الغري 164متهيدي،لا) وضوعيامل(فحص الً ُيم 
يقات  هرين إلاثرة  تعلمدة  سابقة مسبَّبة وش ية ا نا ية ا شأن تقرير حاةل ا لموثقة  ع لص ن  مواصةلنفور رش ) بحثلتقرير ا(لتقب

يةاإلجراءات يف  نا ية ا ية  عاجلريدة الر لص شأن تقرير حاةل 165للملكمس يقات  تاحة أمام الغري إليداع ا ند انهتاء املدة ا ب، و تعل مل لع
شأن تقرير  بة  نا يقات اليت يراها  تحديد ا توبة إىل مودع طلب الرباءة  سابقة ترسل اإليداعات ا ية ا نا ية ا با سـ تعل ل ل ع لص من لملك َ ُ لتق

يقات اآلخرين يقات اليت يراها ذات صةل  سابقة ويقدم بدوره ا ية ا نا ية ا تعلحاةل ا تعل ل ع لص بن ل ّ أن يعدل ، وإن رغب يف ذكل،لتق
يقات مطالب امحلاية  توى  سابقة و ية ا نا ية ا توى تقرير حاةل ا تقل عن  هرين، وشلك  تعليف فرتة ال تزيد عن  حم ل ع لص ن حم سـ لتقب م ش

باين لل تب اإل نح ا سـالغري  ملكمي يقات من جانب مودع الطلب ويعلن سـ تاحة  ند انهتاء املدة ا تعلرباءات والعالمات الرباءة  مل للع

                                                 

  .Prov13 /17/SCP.1ث من الويقة 72 والفقرة ،SCP/6/15ث من الويقة 161انظر الفقرة   160
رشيع الرويس حيق أل  161 للتوفقا  شخص آخر نظري دفع رسوم لقاء ً سابقة اخلاصة بطلب براءة  ية ا نا ية ا يذ حبث عن حاةل ا لي خشص أن يطلب  ل ع لص تقن لت نف

نظر  رش طلب الرباءة، و شخص املعين بعد  بحث إىل ا تب، مث يرسل تقرير ا بحث من خالل قواعد ا ثل هذا ا يذ  يُذلكل، ونظم إجراءات  ن ل ل ل ُت ملك م تنف
تقرير بعني الا تاجئ ا لإىل  توي الطلب املودع عىل تقرير حبث مت ن ندما  رشوط الرباءات، و ته  يفاء الاخرتاع املطالب حبام ند حفص مدى ا حيبار  ع ل ي س ع تت ع

سني ابملائة بة  يذ الفحص  توى الرسوم نظري  نخفض  هذا  ناء عىل طلب  مخيذه  سـ سـ ي نب بم نف ك تنف  .ت
ية435/2001القانون رمق   162 هادات امحلاية اإلضا شأن الرباءات و ف  ش  ).قانون الرباءات( وتعديل بعض القوانني ب
ية يف مرفق هذه الويقة  163 ياانت اإلحصا ثترد ا ئ  .لب
سابقة   164 ية ا نا ية ا هر بعد رش تقرير حاةل ا لخالل فرتة ثالثة أ ع لص ن لتقن بحث(ش ناول الوصف ) لتقرير ا يذ حفص  ته يف  تميكن للمودع أن يعرب عن ر ينف تب غ

تاكري أ شاط الا بالوايف واجلدة وا ثالثة لن هر ا يل خالل تكل األ ندما ال يعرب عن  متر بدون حفص، ويف لك احلاالت  نح  لو أن إجراءات ا تفض ع شمل َ ُ ستسـ
يدي نح بدون الفحص ا همتيض إجراءات ا لمتمل  .سـ

نح العامة   165 بات الرباءة املودعة وفقا إلجراءات ا بة  ملإن  طل ًسـ يدي(ن يقات من جانب ) لمتهبدون الفحص ا ها ا لتعلاليت تودع  رشة ل عالغري يه أقل من 
 .ابملائة



SCP/18/4 

48 

 

ية ذكل يف  نا ية ا ية  عاجلريدة الر لص ية للملكمس نا ية ا تعلقة ابلرباءة إضافة إىل تقرير حاةل ا هور الواثئق ا عويوفر  لص ن لتقمل للجم
تقرير، ويف ا يقات ذات الصةل هبذا ا سابقة واكفة ا لا تعل املعدةل املطالب تتاح مطالب امحلاية حلاالت اليت يمت فهيا تعديل لل

تعديالت تلفة  توارخي ا يان ا للهور مع  خمل ل ب  .للجم

تحدة ملاململكة ا
 

219. 

نا 1977 من قانون الرباءات لعام 21املادة نص ت بح  نح الرباءة للمودع  ً عىل أنه حال رش طلب براءة مع عدم  ممك يصم ن
تقدم مبالحظ توبة للمراقبيألي خشص آخر أن  رشوط الرباءات مع حتديد مكات  يفاء الاخرتاع املعين  سأةل ا شأن  ل  ست م ب

بح طرفا يف أية إجراءات حتدث يف إطار قانون الرباءات أمام  شخص اآلخر أن  هذا ا باب املالحظات، وال ميكن  ًأ يص ل لسـ
تالم مالحظاته  بخالف حصوهل عىل إشعار اب بارة أخرى  سـاملراقب، و شة )انظر أدانه(فبع نا شخص اآلخر حق يف  يس  ق  ملل ل

شأن قرار الفاحص، وميكن للمالحظات أن تودع بدون ذكر هوية املودع بارشة مع فاحص ما أو طلب إخطار  باألمر   .م

يجب عىل 2007الرباءات لعام نظام  من 33والقاعدة  .220 نص عىل إجراءات مفصةل فامي خيص مالحظات الغري،  ف  ت
سخة من املالحظ يفاء رشوط الرباءة ملودع طلب الرباءة إال يف حاةل أن املالحظات ناملراقب أن يرسل  ستات اخلاصة اب

يع عىل سلوك عدواين أو غري أخاليق أو معادي  تظر مهنا ا ها أن تدمره أو  شجنقص من قدر أي خشص بدرجة ميكن  لتت ن يمع
شار سخة من أية ويقة  يمتع، وميكن للمراقب يف حاةل الرضورة أن يرسل للمودع  ث ن  إلهيا يف املالحظات، ويوىص بأن للمج

ها بعد هذه املدة هر من رش الطلب ألن الرباءة ميكن  نحتودع املالحظات خالل ثالثة أ مش تابة 166ن ً، وجيب تقدمي املالحظات  ك
نا ها ابألدةل لكام اكن ذكل  يا وجيب د يا أو إلكرتو ها ور ًوميكن إيدا ً ممكً مع ق  .نع

تال .221 تب عىل املالحظات بإشعار ا سـوسريد ا ملك ها، ويف حاةل ورود املالحظات ّ بل الاتصال مبود عهما يف حاةل توفر  سـ
رشوط الرباءة، وتضاف  يفاء الاخرتاع املعين  ند نظره يف مدى ا بار الفاحص  توضع حمل ا نح الرباءة  لبل  ت م سق ع ت عسـ

سخة من املالحظات إىل مودع طلب  يه وترسل  هور لالطالع  تاح  ناملالحظات إىل امللف الرمسي ا عل الرباءة، وحىت للجممل
سخة مهنا إىل صاحب الرباءة نح الرباءة تضاف إىل ملف الرباءة وترسل  نيف حاةل ورود املالحظات بعد   .م

ية تحدة األمر يكالوالايت ا  مل

شورة "1" بات ا نإيداعات الغري يف حاةل ا مللطل
 

باب 301ًوفقا للامدة  .222 تحدة ميكن ألي خشص يف أي وقت 35ل من ا تابة أمام مل من مدونة الوالايت ا هد  ًأن  ك يستش
بوعة اليت  شورات ا تكون من الرباءات أو ا ية سابقة  نا ية  تحدة للرباءات والعالمات حباةل  ملطتب الوالايت ا ن ت ع ص ن ململ تق مك

يفاء  بني مطلب من مطالب امحلايةستيراها ذات وقع عىل مدى ا توب  رشح  شخص  رشوط، ويف حاةل أن جاء ا ي  مكل ب لل
يق حاةل ا ية  ية و بأ تطمه سابقة هذه عىل كيف ية ا نا لية ا ع لص سـتصبح املواد مطالب امحلاية عىل األقل من مطلب واحد لتقن

تعلقة حباةل  ثل هذه املعلومات ا ها جزء من امللف الرمسي للرباءة، ومن املمكن إيداع  رشح املصاحب  هد هبا وا ملا م ل ًش ل ملست
هوةل  سابقة عىل أساس هوية  ية ا نا ية ا جما ل ع لص بعد هوية امل(لتقن به من امللف الرمسي وتظل رسيةتستو ناء عىل  طلودع   ).ب

يةمدو من 37الفصل  من 99.1 للامدةًووفقا  .223 يدرا ية ا لنة اللواحئ ا لفمي شورات لتنظ ملن ميكن للغري إيداع الرباءات أو ا
هرين من اترخي رش الطلب ها إما خالل  نظر، وجيب إيدا يد ا شور ال يزال  بوعة ذات الصةل بطلب براءة  نا ش ع لق ن بل مملط ق أو 

بول شرتط ترمجة لك لقإرسال إشعار ا ست ابللغة اإلنلكزيية  ية  شورات ا ي، أهيام يقع أوال، ويف حاةل أن الرباءات أو ا ي ن لن ملعمل ً
شورات املقدمة أو  شمل أي رشح للرباءات أو ا ناألجزاء الرضورية وذات الصةل إىل اإلنلكزيية، وال جيب عىل اإليداع أن  ملي

رشوح أو املعلومات مضن اإليداع وفقا أية معلومات أخرى، و تحدة للرباءات والعالمات هذه ا تب الوالايت ا ًلن يدرج  ل مل مك
                                                 

166  htm.making-observation-p/observation-p/object-p/other-p/patent/types/uk.gov.ipo.www://http.  
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يةمدو من 37الفصل  من 99.1 للامدة يدرا ية ا لنة اللواحئ ا لفمي ، وتدرج املعلومات املودعة مضن ملف الطلب، وتدفع رسوم لتنظ
يا دوالر180قدرها ( ترص اإليداع عىل إجاميل) ايك أمر شوراتيقو رش براءات أو  من   .ع

سخة ملودع طلب الرباءة، ويف حاةل عدم وجود طلب من  .224 تحدة نوعىل مودع املعلومات أن يوفر  ملتب الوالايت ا مك
تاج إىل الرد عىل املعلومات املودعة، ولن حيصل  ية الرد عىل مودع طلب الرباءة وال  سؤو حيللرباءات والعالمات ال تقع  ل م

ناء مودع املعلومات عىل أية تحدة للرباءات والعالمات فامي خيص هذه املعلومات اب تب الوالايت ا ث مراسالت من  سـتمك مل
تالم، وال ميكن إيداع  نوانه حىت يصهل إشعار ابال نونة سالفا  سـاحلاالت اليت يرسل فهيا مودع املعلومات بطاقة بريدية  بع ًمع

نظر وفقا يد ا شورات ذات الصةل بطلب براءة  ًالرباءات وا ل قن ية مدو من 37الفصل  من 99.1 للامدة مل لتنظمينة اللواحئ ا
ية يدرا لا يالف ً إال ور  .ق

تعديالت انفذة يف  .225 بح ا لويعدل قانون الاخرتاع األمرييك نظام مالحظات الغري و سـتص مترب 16ّ ً، ووفقا 2012سب 
نة من قانون الاخرتاع األمرييك اليت تعدل املادة  ثا ّللامدة ا م باب 122ل تحدة جيب عىل اإليداع  من مدون35ل من ا ملة الوالايت ا

شمل  سابق لإلصدار أن  يا ية املؤكدة"ل مهوصفا موجزا لأل ً بل " ً تدة ويه  تاحة  قللك ويقة مودعة وأن يودع خالل همةل  ممم َث
بق من هذين  :سـاحلدث األ

بول؛ )أ(  لقإرسال إشعار ا

 :ًأو األكرث تأخرا من هذين )ب(

هر من اترخي رش طلب الربا "1" نتة أ ش  ءة؛سـ
 .أو اترخي أول رفض من جانب الفاحص "2"

سابقة لإلصدار أن تودع من خالل  .226 سمح إليداعات الغري ا تحدة للرباءات والعالمات أن  تب الوالايت ا نوي  لو ي مل مكي
بل اإلصدار  تالم، وتدخل اإليداعات الواردة  تب اذلي يصدر فورا إشعارا ابال قنظام اإليداع اإللكرتوين اخلاص اب سـملك ً ً ُ

تب أن جيعل الفاحصني يقرون يف جسل طلب الرباءة بأهنم امل نوي ا ية، و رشوط يف مغلف ملفات الصور اإللكرتو ّوافقة  ملك ي ن لل
بارمه توضعوا الويقة املودعة حمل ا  .عث

يث حيصلون عىل أمه معلومات  .227 يدا للفاحصني  يكون  ند أول فرصة  حبوإن توفري أي إيداع سابق لإلصدار  سـ ًع مف
ية  تب الوالايت لتقنختص حاةل ا ية، ويقرتح  تب عىل أساس الوقائع املوضو بل إصدار أول إجراء  سابقة  ية ا نا مكا للمك عق ل ع لص

سابق لإلصدار بواسطة الغري من الرسوم املذكورة أعاله يف حاةل ذكر اإليداع  تحدة للرباءات والعالمات إعفاء اإليداع ا لا مل
س مثالث واثئق أو أقل نظرا لفوائد هذا اإليداع يف  بعد خشص ًل تعامل  مع املعلومات، وال  ية الفحص وتلكفة ا يُستاعدة  ل ل معل

يهنام عالقة قانوية شخصني ال جتمع  نآخر من الاتفاع ابإلعفاء من الرسوم يف حاةل أن ا ل  167.بن

تجاج وفقا للامدة  "2" ًالا ية من 37من الفصل  291.1ح يدرا ية ا لمدونة اللواحئ ا لفمي لتنظ
 

تجاج إضافة إىل إيداعات الغري ف .228 شورة ميكن إيداع ا بات الرباءات ا حامي خيص  ن  37 من الفصل 291.1ًوفقا للامدة ملطل
يةمدومن  يدرا ية ا لنة اللواحئ ا لفمي يعرتض طريق إصدار الرباءة عىل لتنظ نظر  يد ا هور ضد طلب براءة  ل بواسطة فرد من ا ل ق مجل

توبة  يقات  تج أن يقدم  تأساس الطلب، ويف هذه احلاةل حيق  مك تعل شورات أو املعلومات األخرى املقدمة للمح ية ا نرشح أ ملمه
تعلق  سابقة  ية ا نا ية ا تكحاةل ا ل ع لص نظر، ومع ذكل فاملادة مبطالب امحلاية الواردة لتقن يد ا ليف طلب الرباءة   من الفصل 291.1ق

يةمدو من 37 يدرا ية ا لنة اللواحئ ا لفمي بل رش طلب الرباءة امللتنظ تجاج  نص عىل وجوب إيداع الا ن  ق ح عين أو يف حاةل أن ت

                                                 

تحد 167 ملتب الوالايت ا سجل الفدرايل مك يس  / 3، رمق 77اجملدل / لة للرباءات والعالمات، ا ناير 5مخلا   ff448 . Pالقواعد املقرتحة  / 2012ي 
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تج يعمل بصفة  تجاج إال يف حاةل أن ا تايل فال ميكن حدوث الا بول، واب بل إصدار إشعار ا يكون  رش  حملالطلب مل  حل لق ق ف ين
تجاجات اإلجاميل املودع بني عايم  شأن الطلب املودع، واكن عدد الا حية  ب تجاج127 هو 2011 و1996خشص  168.اح ا

ت2007ويف  .229 تب الوالايت ا مل بدأ  رشوعا رائدا ابمس مك ًحدة للرباءات والعالمات  ً ية "م رشوع الرائد ملراجعة حاةل ا لتقنا مل
سابقة بواسطة اخلرباء األقران ية ا نا لا ع هور " لص يقات من ا نظم وا يوفر إيداع الواثئق ا مجللغرض حتديد إىل أي مدى  تعل مل لسـ

سابقة ية ا نا ية ا شأن حاةل ا لمعلومات انفعة للفاحصني  ع لص ن يني ن، وشأ169لتقب بعا القرتاح مجموعة من األاكد رشوع  مي ا ًت مل
ثور عىل معلومات  هور ا يع ا يث  ية تعاوية تمت عرب اإلنرتنت  ية  ترب  تخصصني يف إدارة األعامل وهو  لعوا تط ن متع معل خي مجلمل يسـح جم

سابقة عرب موقع إلكرتوين خمصص للربط بني اخلرباء األقران والربا ية ا نا ية ا شأن حاةل ا لنة  ع لص ن لتقب شئ بواسطة ممك نءات  أ
ية" جملمتعرشوع مراجعة الرباءات ا يويورك للقانون" م ية  ياسات يف  هد معلومات القانون وا تابع  نا لك سـ لل رشوع 170ملع مل، وسعى ا ي

ها أن ترصد من  سابقة اليت مل يكن  ية ا نا ية ا تعاوية يف رصد حاةل ا هور ا شاركة ا ية  لالرائد إىل حتديد مدى فعا لمجل ع لص ن ن ل م لتقل
ي  .ة الفحص العاديةمعلخالل 

سابقة ذات  .230 ية ا نا ية ا شأن حاةل ا يقات  هور بإيداع معلومات و ية  ية مراجعة الرباءات ا لوسمح  ع لص ن ب تعل متع معل لتقت للجم جمل
باع  تطوعني، واب نظر اليت وضعت عىل موقع الربط بني اخلرباء والرباءات بواسطة مودعني  يد ا بات الرباءات  تالصةل  ل مبطل ق

متية املراجعة ا تحدة للرباءات والعالمات جملمعل تب الوالايت ا ها دلى  يقات املرافقة  رشة مراجع مع ا ملية يمت إيداع أمه  تعل مكع ل ل ع
باكت احلاسوية  تعلقة مبجاالت معامرية احلاسوب وا بات املودعة ا رشوع الرائد عىل ا ترص ا بنظر فهيا، و شـ مل لطل لي ملل شفرييق  لتوا

تجاري يب العمل ا لوامحلاية وأسا  .ل

توبدأ .231 سني جودة الرباءات مك  يث  هور من  شاركة ا يمي أثر  تحدة للرباءات والعالمات مؤخرا  حتب الوالايت ا م حمل مجل بتق ً
نذ  ية املراجعة الرابطة بني اخلرباء األقران والرباءات، و ممن خالل  توبر 1معل ية فامي خيص 2009ك أ تب خطوات  معل اختذ ا ملك

ب104 باة رائداتطل  شري لطل للرباءات، ومن بني هذه ا سابقة اليت وجدها % 21يت  ية ا نا ية ا لمهنا إىل حاةل ا ع لص لتقن
هور شاركة ا ها قد وجدها أيضا الفاحصون بدون  مجلاآلخرون لكن  منصف ً.171 

تب األورويب للرباءات  ملكا

تب األورويب للرباءات 115ادة املجيوز للغري مبوجب  .232 ية الرباءات األوروية ومن خالل رفع دعوى أمام ا ملك من اتفا بق
ية امحلاية مبوجب الرباءة لالخرتاع موضوع الطلب أو الرباءة، مبجرد الانهتاء من رش طلب  تعلق بأ نإبداء مالحظات  هل ت

شخص طرفا من أطراف ادلعوى. الرباءة األورويب ًوال يكون هذا ا ند تقدمي هذه املالحظات. ل شرتط سداد رسوم  عوال   .ي

تابة بإحدى اللغات الر .233 كوتودع هذه املالحظات  ند ُ سوغات اليت  تب األورويب للرباءات، مع ذكر ا تية  تسللمك مل مس
نظر بأي لغةاتمستند أية تقدميوميكن  172إلهيا تدعمي وهجة ا شورة املقدمة  ل وخصوصا األعامل ا ل ملن ولكن جيوز أن يطلب  .ً

بعد ية وإال ا هذه الواثئق إىل واحدة من لغاته الر تب األورويب للرباءات إيداع ترمجة  تُا ل سملك يلمس 173.ل هذا ادل
 

                                                 

ياانت وفقا للك عام يف مرفق هذه الويقة  168 سـمي  ثيرد  ب ًتق  .لل
سابقة بواسطة اخلرباء  169 ية ا نا ية ا رشوع الرائد ملراجعة حاةل ا شأن ا لتوفر املعلومات  ع لص ن مل ب :  األقران من خالل هذا الرابطلتقت

jsp.peerpriorartpilotindex/events_init/patents/gov.uspto.www://http  
170  /rgo.peertopatent.www://http  
171

 pdf.ppie2p/peerpriorartpilot/patents/web/gov.uspto.www://http  
172  pdf.ppie2p/peerpriorartpilot/patents/web/gov.uspto.www://http 
ية الرباءات األورويةلمن الالحئة ا) 1( الفقرة 114قاعدة رمق   173 بيذية التفا ق  .تنف
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ُوبلغ املالحظات املقدمة من الغري إىل املودع  .234 يق علهيا) أو صاحب الرباءة(ت  ويف حاةل 174. لتعلاذلي حيق هل ا
بار يف أي  نه، فال بد من أخذ املالحظات يف الا ية امحلاية مبوجب الرباءة لالخرتاع سواء لكه أو جزء  يك يف أ تا عهل م لتشك

سام  سم من أ قدعوى مرفوعة أمام  ـي هذه ادلعوى، أي أن هذه املالحظات ال ق تب األورويب للرباءات وذكل إىل أن  نهتا تملك
نظر يف ادلعوى ند ا لبد من األخذ هبا  سابقة ويف حاةل تعلق املالحظات بأي 175. ع ية ا لأدةل عن احلاةل ا توفرةلتقن   يف صورةم 

ثال، فال يؤخذ هبا إ تخدام  ئة واثئق، عىل شالكة الا ًأخرى ال عىل  م سـ ناع املودع هي عن ) أو صاحب الرباءة(متال يف حاةل ا
نطقي شك ا بوت الزمع مبا ال يدع جماال  ملمعارضهتا أو يف حاةل  لل تام  176.ًث تب عقب ا تلقاها ا توأما املالحظات اليت  خي ملك

ها يف امللف تفى بإيدا سوف  عادلعوى  ُيك تالم مالحظاته، فإن177.ف سـ وعىل الرمغ من سمل مقدم املالحظات إفادة اب تب ت مك 
تجابة  تب ا تخذه ا لالرباءات األورويب ال خيطره بأي إجراء إضايف  سـ   178.ملالحظاتتكل املكي

سري تدفق املالحظات املقدمة من .235 ية  رشوعا رائدا  تب الرباءات األورويب  يوقد أطلق  تبغ ً ً م بح من . الغري مك صفأ
بارا من  ًاملمكن إيداع تكل املالحظات ا سطس 1عت تب عىل ة إلر من خالل ملء اسـامت2011غ أ ية عىل موقع ا ملككرتو ن

يدية إليداع املالحظات  .شـبكة اإلنرتنت يب ا متر العمل ابألسا تقلعالوة عىل ذكل سوف  لل  ). أو الفاكسالربيد من خالل (يسـ

يات اإللغاء واإلبطال اإلداري ميج  لآ

نطق واألهداف "1"  ملا

يات اإللغاء واإلبطال اإلداري عىل مراجعة حضورية لصال .236 لنص آ ية حمددة عقب ت يد بفرتة ز منية الرباءة اليت ال  تقت ح
تلف عن . منح الرباءة بدلان فإن اإلجراء  ية يف بعض ا به قضا نارص  تواء املراجعة اإلدارية عىل  خيوعىل الرمغ من ا ل ئ شـ ع ح

ية عالوة عىل إ بغة نزا سم املراجعة  يث  ية  شـهئا عادة األطراف ا عاملراجعة أمام القضاء اليت  بص ت حب ن تن ملعت جراهئا اكمةل داخل ُ
تقدم بطلب مراجعة إدارية عىل غرار إجراءات الاعرتاض. احملامك بدلان حيق ألي خشص ا لويف العديد من ا  .ل

نطق املوجه للمراجعة اإلدارية مع نظام الاعرتاض .237 شابه ا ملو نطق إىل رفع جودة الرباءات من خالل توفري . يت ملوهيدف ا
تقايض يط وغري ملكف  للبديل  نة من الفاحصني من ذوي توشلك . بسـ تكون من  نربا خارج احملامك  جلاملراجعة اإلدارية  ي ً م

ية الرباءة/اخلربة و ية مراجعة صال حأو قضاة إداريني  توسمح مبراجعة الرباءة عىل أسس قد تؤدي إىل الفصل بعدم . بغ
ية للربا ية لأل ثال إىل املعايري املوضو ية الرباءة وأمه هذه األسس عدم الا هلصال ع مت يات اإللغاء واإلبطال . ءةح لوجترى آ ُ

يدة بزمن حمدد شلك عام غري  ثل إجراءات الاعرتاض، ولكهنا  مقاإلدارية حضوراي متاما  بم ً شأ . ً بدلان  نويف العديد من ا تل
يا ًاملراجعة اإلدارية وجترى تلقا ئ ُ . 

توى  .238 نح للغري إماكية الطعن يف الرباءات عىل ا يح نظم الاعرتاض الالحق  سـو ن ملللم اإلداري مبا أن فرتة الاعرتاض تت
شأ حاالت ال يدرك فهيا الغري رضورة إبطال الرباءة إال عقب انهتاء فرتة الاعرتاض تكرر هذا املوقف . تنحمدودة بزمن، وقد  يو

ندها نح الرباءة و نوات عىل  ها بعد مرور  يطة ابالخرتاع احملمي مبوجب الرباءة وسو يا ا نولو ند تطوير ا ععادة  سـ ت حمل مع يق ج  لتك
سني نا ية الرباءة موضع حفص من جانب ا فبح صال مل ية أمام أي . حتص يح فرتة أطول أو فرصة اث نأما املراجعة اإلدارية  فتت

ية . خشص للطعن عىل الرباءة يدة للطعن يف صال ية احلضورية الو بدلان يعد اإللغاء واإلبطال اإلداري اآل حويف بعض ا ح ل ل
ئة إدارية كام هو احلال  تحدةهيالرباءات أمام  هورية كوراي واململكة ا ياابن و مليف الصني وا  . مجل

                                                 

تب األورويب للرباءات، اجلزء   174 ية للفصح  تو بادئ ا للمكا جهي ل سادس3، الفقرة )ه(مل  . ل من اجلزء ا
ية الرباءات األوروية) 2( الفقرة 114قاعدة رمق   175 يذية التفا بمن الالحئة ا ق  . لتنف
تب األورويب للرباء  176 ية للفصح  تو بادئ ا للمكا جهي ل سادس3، الفقرة )ه(ات، اجلزء مل  . ل من اجلزء ا
سه  177  . نفاملرجع 
سه  178  .نفاملرجع 
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ية يف بعض اجلوانب  .239 ية واملوضو ية للمراجعة اإلدارية شرتك الاشرتاطات اإلجرا تكل آ بدلان اليت  عومن بني ا ئ ت ل مت ل
يل تفا يث ا تلف من  صولكهنا  ل تالفات ما ييل. حخت خوشمل هذه الا ية، ) 1: (ت تلقا ئإماكية اإلجراءات ا ل شخص وحتمل) 2(ن ل ا

بات،  يذ إجراء املراجعة، ) 4(وأسس اإلبطال، ) 3(ثطالب اإلبطال عبء اإل تقدم بطلب اإللغاء) 5(تنفو لوإماكية ا / ن
 . وتكوين جملس املراجعة) 7(ومعايري تقدمي األدةل والرباهني، ) 6(اإلبطال عقب انهتاء اترخي معر الرباءة، 

ية نظم اإللغاء أو اإلبطا .240 تا لوتوحض الفقرات ا بدلانل ناطق/ لل اإلداري القامئة يف عدد من ا  .ملا

ية "2" ية /طنالقوانني الو  قلمياإل

 الصني

هامتتكل .241 منح صني يف الوقت احلايل نظاما إللغاء الرباءة عقب  ، 179 من قانون الرباءات يف الصني45ومبوجب املادة . ً
نح الرباءة، تقدمي طلب إىل جم بارا من اترخي رش  هة أو خشص، ا مجيوز  نجل لس مراجعة الرباءات إلعالن بطالن احلق يف عت

يذية لقانون الرباءات64ومبوجب القاعدة . الرباءة سوغات 180لتنف من الالحئة ا تصةل  شموال ابألدةل ا با  مب، يقدم الطالب  مل م ًطل ً
ية اإلبطال حضوراي. اإلبطال ًوجترى  معل سخة من الطلب إىل صاحب الرباءة وي. ُ به نفريسل جملس مراجعة الرباءات  لطا

وجيوز جمللس مراجعة الرباءات أن . وجيوز لصاحب الرباءة تعديل مطالب الرباءة. بتقدمي مالحظاته يف غضون همةل حمددة
ناء عىل طلب من الطرفني أو ية  سة اسـامتع  بيقرر عقد  ه يا شفجل ًتلقا  .ئ

ن بطالن احلق مبوجب  من قانون الرباءات يف الصني يفحص جملس مراجعة الرباءات طلب إعال46ومبوجب املادة  .242
شخص الطالب وصاحب الرباءة بقراره ناسب وخيطر ا تخذ قراره يف وقت  لالرباءة و تكون جملس مراجعة الرباءات من . مي يو

يهنم إدارة الرباءات يني وقانويني  تعخرباء  ن توىل إدارة الرباءات  181.تقن فتوأما قرار إعالن بطالن حق مبوجب الرباءة 
 .وإعالنه تسجيهل

ناف قرار اجمللسوميكن اب .243 ويف حاةل عدم رضا أي خشص عن قرار جملس مراجعة الرباءات . سـتئإلضافة إىل ذكل ا
شعب وذكل يف  شخص اختاذ اإلجراءات القانوية أمام حممكة ا يد الرباءة جيوز  تأ بة إلعالن بطالن براءة أو قراره  لاب ن لل ك ب لنسـ

سلمه اإلخطار ابلقرا بارا من اترخي  هر ا تغضون ثالثة أ ًت ع شعب الطرف اآلخر يف إجراء اإلبطال بغرض . رش لوختطر حممكة ا ُ
ثا ية بوصفه طرفا اث شاركة يف ادلعوى القضا ًا ل ئ نذ . ًمل ترب كأن مل يكن قامئا  سوف  مويف حاةل إعالن احلق يف الرباءة ابطال  ً يع ف ً

سابقة بداية، ولكن ال يكون للقرار أثر رجعي عىل األحاكم ا لا  182.ل

تار  ياكسـكو

نص املادة ابإلضافة إىل .244 تارياك21ت نظام الاعرتاض،  تقدم بطلب 183سـ من قانون براءات الاخرتاع يف كو ل عىل إماكية ا ن
نحت ابلفعل ناء عىل طلب من أي خشص هممت أو . ُمبطالن الرباءة اليت  ية  نا ية ا يل ا تب  بويعلن  ع لص مللكسج ياتمك ، ئتلقا

ت ندما  يوبعد الاسـامتع إىل ماكل الرباءة، بطالن الرباءة،  يةع يار من معايري أ تعارض مع أي  نحت مبا  هلضح أن الرباءة  مع ي  ُم
يه املادتني امحلاية مبوجب ا نص  عللرباءة وفق ما  تارياك) 2(و) 1(ت وحيق ألي خشص . سـمن قانون براءات الاخرتاع يف كو

بطالن  يل ادلامغ عىل ا تقدم ابلطلب طاملا تقدم ابدل لا ل تعلقة ابملومع مراعاة ل نارص ا مليع ا لع بطالن . ضوعمج لومن املمكن إعالن ا
ية الرباءة بل انهتاء صال حيف أي وقت   .ق

                                                 

نة   179 ية  هورية الصني ا سـقانون الرباءات يف  لب لشع  .2008مج
ية  180 هورية الصني ا يذي لقانون الرباءات  نظام ا با لشعل مجل  .لتنف
يذي لقانون الرباءات95القاعدة   181 نظام ا لتنف من ا  . ل
 .نون براءات الاخرتاع يف الصني من قا47ادة امل 182
 
تارياك رمق  183  . 6867سـقانون الرباءات يف كو
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هر .245 بطالن خيطر ماكل الرباءة برضورة اختاذه إجراء يف هذا الصدد يف غضون  شومبجرد سمل طلب إعالن ا ُ ل ومبجرد . ت
يذ حفص موضوعي جديد تنفسمل احلجج املقدمة من ماكل الرباءة جيري  تقين. ت تقرير ا لوعقب سمل ا ل ُ اخلاص ابملوضوع يصدر ت

به ها مبو متر  جالقرار اذلي تلغى الرباءة أو  تسجيل يسـ يل من . ُ للتسجومن املمكن الطعن يف القرار الصادر أمام احملمكة اإلدارية 
سوغات إللغاء القرار وخ توايلأايم ويف غضون ثالثة فيه أو الطعن /مالل تقدمي  لسة أايم عىل ا  . مخ

ياابن  لا

ياابن من123ادة املتنص  .246 بطالن براءة الاخرتاع إىل 184ل قانون الرباءات يف ا تقدم بطلب إحاةل احلمك  ب عىل إماكية ا ل ن
ثل هذا الطلب. وادلعاوىجملس الطعون  شلك عام إيداع  موحيق ألي خشص   ويف حاةل إقامة دعوتني أو أكرث جيب 185.ب

تقدم بطلب للك دعوى عىل حدة  ومن املمكن أن 186.انهتاء مدة الرباءةوميكن إيداع الطلب يف أي وقت حىت عقب . لا
رسودة يف الفقرة  سوغات ا ملند الطلب إىل أي من ا مل بح الرباءة 123من املادة ) 1(يست ياابن اليت  تص من قانون الرباءات يف ا ل

بات بطالن الرباءة.  أي مهنا ابطةلمبوجب تعني عىل الطالب إ ثويف هذه احلاةل  لس أمام ومن املمكن الطعن عىل قرارات اجمل. ي
ية الفكرية يا  للملكاحملمكة ا  .لعل

ند إلهيا إبطال الرباءة مع ذكر هذه احلقائق بطريقة  .247 متل طلب اإلحاةل إىل احملمكة عىل حقائق حمددة  يستوجيب أن  يشـ
بات عالقة لك واحدة من هذه احلقائق املذكورة يف الطلب بأدةل ذات صةل هبا حمددة وملموسة،  وعقب إيداع 187.ثمع إ

تايب يف غضون الطلب ي تقدمي رد  يح من خالهل الفرصة أمامه  يا إىل صاحب الرباءة  تا با  يق األول  كقدم قايض ا ل ب ك تطل يتحق ً ً ل
تجواب األطراف يف موضوع احملامكة. همةل حمددة يق األول ا سـوجيوز لقايض ا يتوىل احملامكة فريق مكون من ثالثة أو و. لتحق

تخذ الفريق قراره من خال يق و يسة قضاة  يةحتقمخ ُ و188.غلبل صوت األ سة الاسـامتع ي ية من  جلبعد فاحص الرباءة األ صل ست
يق تحقته من قضاة ا شلك عام وفقا للامدة . لبصف ًوجترى احملامكة  ب يق اإلجراءات 145ُ ياابن  ب من قانون الرباءات يف ا بتطل

يه أو  ناء عىل طلب مقدم إ يق األول  شفوية، ولكن جيوز أن حيمك قايض ا لا ب يا لتحقل ناء عىل إجراءات ئتلقا ببإجراء حمامكة 
ية بطالن القامئة. ئقواث تدخل يف إجراءات ا تقدم بطلب بطالن براءة اخرتاع ا لوجيوز ألي خشص حيق هل ا ل وجيوز حفص . ل

شلك تلقايئ ناء عىل طلب مقدم أو  باألدةل  سوغات مل يدفع هبا . ب شمل أي  يا  تقايض تلقا تد إجراءات ا مومن املمكن أن  ت ئ ل لمت ً
تداء. مودع الطلبالطرف  ترب ابطةل ا بويف حاةل إبطال الرباءة فإهنا  يل قرار احملامكة الهنايئ حيظر عىل الطرف . تع ُومبجرد  تسج

تدخل آخر( نادا إىل احلقائق واألدةل ذاهتا) مأو أي  ًإيداع طلب بعقد حمامكة ا يق إجراءات احملامكة اإلدارية إذا . ست تعلوجيوز 
تمت احمل نظورةختدعت الرضورة حىت  ية ا ملمكة إجراءاهتا ذات الصةل اب يق . لقض نة  ثل جيوز يف ظل ظروف  تعلواب ي معمل

بطالن براءة اخرتاع إذا دعت الرضورة ذلكل ية  ناء انعقاد احملامكة ا ية أ باإلجراءات املد ن ث  . ملعن

يك  ملكسـا

يك78 املادة جتزي .248 ناد 189ملكسـ من قانون الرباءات يف ا سوغ القائل بأن  اإلجراء الرايم إىل بطالن الستا ملرباءة إىل ا
ية امحلاية مبوجب الرباءة ناىف مع معايري أ نحت مبا  هلالرباءة  ت يم ويأيت إعالن بطالن الرباءة مبوجب قرار إداري من جانب . ُ

يا أو مبوجب طلب مودع من الغري أو من املدعي العام الاحتادي وذكل يف حاةل اهامتم احلكومة الاحتادية سة إما تلقا ًاملؤ ئ  س
ية بارا من اترخي إيداع . لقضهبذه ا يل املعين بأثر رجعي ا ًويلغي قرار اإلبطال اآلاثر املرتبة عىل الرباءة أو ا ت سج عت لت

 . الرباءة طلب

                                                 

ياابن   184  ). 2011ن الصادر يف يويو 63، وفق آخر تعديل هل مبوجب قانون رمق 1959 إبريل 13 الصادر يف 121قانون رمق (لقانون الرباءات يف ا
شخص حامل احلق يف الرباءة إ  185 نايئ جيوز فقط  للوشلك ا ت ثب ية يف هذه الرباءةسـ تعلق ابأل سوغات  ناء عىل  بطالن  حقيداع طلب اب ت م ب  . ل
ياابن) 3(123املادة   186  . لمن قانون الرباءات يف ا
ياابن) 2(131املادة   187  . لمن قانون الرباءات يف ا
ياابن136ادة امل  188  .ل من قانون الرباءات يف ا
ية الصادر يف   189 نا ية ا عقانون ا لص سمرب 26وتعديالته مبوجب القرار الصادر يف  1991ن يويو 25مللك  .1997ي د
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بني  لفلا

ية الفكرية61تنص املادة  .249 ية إدارية190مللك من قانون ا فيجوز ألي خشص معين عقب سداد الرمس .  لإلبطالل عىل آ
تقدم ابلامتس شرتط ا لا يةمل سوغات اآل ناء عىل واحد من ا ت إللغاء براءة اخرتاع أو أي مطلب من مطالهبا  مل ُما يدعى أنه ) 1: (ب

يس جبديد وال جدير ابحلصول عىل الرباءة،  يح أو ) 2(لاخرتاع  ية  تو ية  شف الرباءة عن الاخرتاع بطريقة وا تال  ف تف سـ متك
نة لشخص  نظام العام أو اآلداب العامةتنايف الأو ) 3(تنفيذ هذا الاخرتاع، ملهمن أخل ا وميكن تقدمي الامتس إلغاء . لرباءة ا

ند إلهيا  سوغات اليت  نه عىل دراية ابحلقائق، وحيدد الالامتس ا نوب  متس أو أي خشص آخر  تابة موقع من ا يستالرباءة  مل ع ي مللك
تب ياان ابحلقائق اليت ميكن الاعامتد علهيا، مث يودع دلى ا تضمن  ملككام  ً ب شورة ُويرفق اب. ي بوعات  سخا من أية  ناللامتس  مط من ً

يه ندات املؤيدة املذكورة  فأو أية براءات من بدلان أخرى وغري ذكل من ا  .ملست

يص أو أي حق  .250 نحوا ترا يع األشخاص اذلين  شؤون القانوية بذكل  خوعقب إيداع طلب اإللغاء، خيطر مدير ا ُم مج ن ل
ش ند أو ممن هلم مصلحة يف الرباءة والاخرتاع ا ملأو  تب، وخيطر أوئك األشخاص سـ سب ما يرد يف جسالت ا لمول هبا،  ملكح

سات الاسـامتع تارخي  جلومقدم الطب  ب تب الرباءات. ّ ية  رش اترخي إيداع الطلب يف اجلريدة الر ملكو مس ويف احلاالت اليت . ين
نظر  ند طلب أي طرف، أن يأمر بأن  شؤون القانوية، نزوال  يا، جيوز ملدير ا تختص املعقدة  ع ن ل تقن نة ّ يه  جليف الطلب وبت  ف ّت

تعلق به الرباءة  نولويج اذلي  تجربة أو اخلربة يف اجملال ا نني هلام ا ها، وعضوين ا شؤون القانوية، كريس  تمؤلفة من مدير ا ل ث ن تكل ل لئ
 . املطلوب إلغاؤها

بطل العمل ابلرباءة أو تعدلو .251 بع اإللغاء  بات حاةل  نة إ بني  ُإذا  يُ ث للج ـي أية حقوق مل. تسـتتت ُو نوحة تنهت ممغاة اكنت 
ها تب الرباءاتو. لمبوجب الرباءة أو أي مطلب أو مطالب حمددة  ية  ملكرش إخطار إلغاء الرباءة يف اجلريدة الر مس وجيوز  .يُن

يه متل غري مفصول  فيذ قرار اإلبطال عىل الفور حىت يف حاةل وجود طعن  حمنف ـى املدير 191ت ناء احلاالت اليت  يهن، وذكل اب سـتث
 .العام فهيا عن ذكل

 مجهورية كوراي

252. 

هورية كوراي عىل ونص قاني يةإجراءاتمجن  به قضا ئ إبطال  جراء إ من اويعمل نظام املراجعة اإلدارية بوصفه جزء. شـ
توايت  سـتكون من ثالثة  شلك هذه احملمكة من يتضمنمي ية الفكرية، و تب كوراي  تابعة  ية الفكرية ا ت حممكة ا تل للملك ملك مللك
حممكريس وقضاة إداريني ومن  يائ وهتدف هذه احملمكة إىل تعزيز حامية الرباءات وتقويهتا . لعلتني وهام حممكة الرباءات واحملمكة ا

تعلقة ابلرباءات سوايت عادةل ورسيعة للزناعات ا ملمع ضامن   .ت

ية  إبطال من قانون الرباءات يف كوراي حيق ألي خشص إيداع طلب133ومبوجب املادة  .253 مللك الرباءة أمام حممكة ا
نوحةالفكر هر من رش الرباءة ا ملمية يف غضون ثالثة أ ن  مراجعة بغرض بولكن عقب انقضاء هذه املدة ال جيوز إيداع طل. ش

ية أو من أحد فاحيص الرباءات بطالن براءة إال من واحد من األطراف ا نادلفع  سوغات إبطال . ملعب شلك عام  موتامتثل  ب
باب رفض طلب الرباءة وخصوصا املعايال ًرباءة مع أ نح الرباءةسـ ية  ملري املوضو بني أو أكرث . ع تواء الرباءة عىل  مطلويف حاةل ا ح

 . جيوز إيداع طلب لعقد حمامكة لإلبطال للك مطلب عىل حدة

ية احلق يف الرباءةو .254 بح قرار احملمكة . حجيوز طلب عقد حمامكة للحمك بإبطال براءة حىت عقب انهتاء صال ندما  يصو ع
ي ئبطالن الرباءة هنا بطالن الرباءة ألي ا وقاطعاب ند القضاء  بل، ولكن  ترب احلق يف الرباءة كأن مل يكن موجودا من  ب  ع قيع ً

بب هور ذكل ا بارا من وقت  ترب احلق يف الرباءة كأن مل يكن موجودا ا نح الرباءة  شأ عقب  سبب اكن  ظ م لس ً ت يع عن ً . 

                                                 

بني65املادة   190 ية الفكرية يف ا لفل من قانون ا  . مللك
بني65املادة   191 ية الفكرية يف ا لفل من قانون ا  . مللك
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ية الفكرية مبوجب املادة و .255 مللكتكون حممكة ا سة قضاة إداريني  من القانون من جملس قوام146ت مخه ثالثة أو 
هور. متخصصني يف جمال الرباءات توح  شلك علين  نعقد مداوالت اجمللس  للجموال  مف ب ويقدم الطلب املودع من الطالب إىل . ت

شخص املهتم مث ي ُا ندما يكون القايض اإلداري هو الفاحص . ريني إىل الطالبائقدم رد املهتم من ريس جملس القضاة اإلدل عو
ن بعد يف هذه احلاةل من احملامكةماذلي  بعد أو  تح الرباءة  ست تس شلك شفوي أو 192.ي ب ومن املمكن إمتام إجراءات احملامكة 

يةما وعادة . مستندي شفوية  نتكون اإلجراءات ا يا. علل ناء عىل طلب أي من الطرفني أو تلقا بول األدةل  ًوجيوز  ئ ب وإن مل . ق
رسي قرار احملمكة  ناء انعقاد إجراءات احملامكة . عىل األطراف وغري األطراف عىل حد سواءيتقيض احملمكة برد ادلعوى  ثوأ
ية ية املد ناإلدارية جيب وقف ادلعاوى القضا  193.ئ

 الاحتاد الرويس 

يا1398تنص املادة  .256  عىل جواز تقدم أي خشص يف أي وقت طوال فرتة رساين الرباءة 194سـ من القانون املدين يف رو
ه ية أو أحدهالكبطلب إقرار بطالن الرباءة  تا سوغات ا ناء عىل ا لا أو جزء مهنا  ل مل ية امحلاية ) 1: (ب تويف الرباءة معايري أ هلال  تسـ

ياين لالخرتاع، أو ) 2(مبوجب براءة،  شلك ا نارص تزيد عىل الوصف األصيل أو ا نوحة  بتضمن مطالب الرباءة ا ل ع ملم لت
تطأو  )3( تعددة الخرتاعات  بات ا منحت الرباءة يف حاةل ا ملم لطل ها نفس اترخي األولوية، ُ ُمنحت الرباءة إىل أو ) 4(لابقة 

يس خمرتع الاخرتاع سوغات . لخشص  نادا إىل أي من ا يان قانوين أو أي خشص عادي رفع دعوى بطالن ا ملوجيوز ألي  ًك ست
بت يف نزاعات الرباءات تقدمي طعن أمام غرفة ا باق ذكرها  لا ب بات أي مصلحة قان لسـ متس إ تعني عىل ا ثوال  نوية يف رفع مللي

بطالن هذه نوع من ادلعاوى حبد زمين. لدعوى ا يد رفع هذا ا لوال   . يتق

نح براءة لالخرتاع عالوة عىل  .257 يذية الاحتادية اذلي قيض  ئة ا بطالن الرباءة الرجوع يف قرار ا مبويعين اإلقرار  ي لتنفب هل
ناظر سجل الرمسي ا ملإلغاء جسل الرباءة يف ا  .ل

يا  كسلوفا

يا عىل اإللغاء اإلداريينص القانون يف سلو .258 لمبوجب ا. كفا يا حيق 46 من املادة )1(بندف ك من قانون الرباءات يف سلوفا
يا ند تقدم الغري بطلب ذلكل أو تلقا ية إما  تا سوغات ا ناء عىل واحد من ا ًتب الرباءات إلغاء براءة  ئ ع ل ل مل ب تويف  )1( :ملك تسـال 

ية امحلاية مبوجب ب ية أل هلالرباءة املعايري املوضو متكن أو ) 2(راءة، ع يث  شلك اكمل  شف عن الاخرتاع ومل يوصف  يمل  حب ب ُيك
نة خشص آخر  يذه، ملهمن أهل ا جرى متديد نطاق أو ) 4(أو الطلب اجلزيئ األصيل، امحلاية تتجاوز مطالب أو ) 3(تنفمن 

ها،  يس هل حق فهيا، أو ) 5(منحامحلاية مبوجب الرباءة عقب  توف أو ) 6(لماكل الرباءة  نح الرباءة تسـمل  ملرشوط أخرى 
نظم لالزتاما ابللواحئ وا ً . 

ًها جزياؤومن املمكن تعديل الرباءة أو إلغا .259 تداء وذكل مضن قرار اإللغاء. ئ ترب ابطةل ا ًويف حاةل إلغاء الرباءة، سوف  ب . تع
ته  تقدم بطلب اإللغاء  بات ا تب الرباءات إلغاء براءة عقب انقضاهئا يف حاةل إ مصلحكام جيوز  مل ث ومبوجب . نالقانوية من ذكلملك

ند  يا 46املادة من ) 6(لبا . مكتب الرباءات قرار اإللغاء أو اإللغاء اجلزيئ يف اجلريدةينرش ك من قانون الرباءات يف سلوفا
تعني عىل طالب اإللغاء سداد الرسوم اإلدارية ية حمددة، وجي. يو زي منوحيصل صاحب الرباءة عىل فرصة الرد يف غضون همةل ز

توايت امللف ونالقان ناء عىل  تقايض يف حاةل عدم تلقي الرد من صاحب الرباءة ابختاذ قراره  سري يف إجراءات ا تب ا حم  ب ل ل للمك
ندات تب إىل طالب اإللغاء رد صاحب الرباءة. مستمن  ملكوسمل ا ند ومبوجب. ي من قانون الرباءات إذا  47 مادة من) 5(لب ا

ناء عىل  تحال اختاذ القرار  با نداتسـ سة اسـامتع ملستا تب اترخيا لعقد  توبة املقدمة من األطراف، حيدد ا جلا ً ملك  . شفوية ملك

                                                 

 .  من قانون الرباءات يف كوراي148املادة   192
 .  من قانون الرباءات يف كوراي164املادة   193
 ).اجلزء الرابع( الاحتاد الرويس القانون املدين يف  194
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تحدة  ملاململكة ا

تحدةتتيح ال  .260 نة 72تتيح املادة  نظاما لالعرتاض ولكن ملاململكة ا  الفرصة أمام أي خشص 1977لسـ من قانون الرباءات 
يذا لألمر وناء ع. طلب إلغاء الرباءةليك ي بوجيوز للمراقب  ً نادا لواحد تنف ًىل طلب مقدم من أي خشص إلغاء براءة اخرتاع ا ست

ية نحت إىل خشص مل يكن و) 2(أال يكون الاخرتاع واجب امحلاية مبوجب براءة، ) 1: (تمن املربرات اآل ُمأن تكون الرباءة 
تحق للرباءة،  يد ا شخص الو سـا ملل شف مواصفات الرباءة عن الاخرتاع بوضوح وابلقدر الاكيفو) 3(ح سمح تكال  ي اذلي 

نةبتنفيذه من خشص  تجاوز ) 4(، ملهأهل ا شوف يف رشوط الرباءة طلب الرباءة األصيل وقت إيداعه، يو ملكاملوضوع ا
سامح  )5( بومل ميكن من الواجب ا نوحة مبوجب الرباءة من خالل تعديلل  . ملممتديد امحلاية ا

توالها أحد  .261 ية احلضورية اليت  به القضا شابه اإلجراءات  كو ي ئ شـ بريا مع إجراءات الاعرتاض تت شاهبا  سؤولني  ًبار ا ك ت ًمل
نح  بدء فهياللمالالحق  ية  للولكن دون حتديد مدة ز ية مث حيصل صاحب الرباءة 195.من تا تقدم بإفادة  تعني عىل الطالب ا بو ك ل ي

ياوحيق للمراقب إلغاء الرباءات . عىل فرصة إيداع رد عىل هذه اإلفادة نص القانون عىل جواز . ئتلقا تقدم بطليكام   اإللغاء بلا
ية الرباءة ناء فرتة صال حأ ند ومبوجب. ث ناء عىل طلب اإللغاء أثر  72 مادة من) 5(لب ا يس لقرار املراقب الصادر  بمن القانون  ل

 196.يورسي أثر اإللغاء بداية من اترخي الرباءة. إسقاط احلق

تلفة  ًسابعا يات ا شرتكة بني اآل نقاط ا خملا ل مل  ل

ث ألف يةللنظم ة ياإلصالحات احلد  طنالو

ينظم شهد  .262 يةطنالاعرتاض الو نوات األخريةةقلمي واإل تغريات يف ا سـ العديد من ا بعض . لل ييل  لوفامي ييل وصف  تفص
ية رشيعات الو تغريات يف ا نهذه ا طل  . لت

هورية كوراي ياابن والصني و مجا  ل

ن .263 رشة  ياابن عىل مدار امخلس  هدها نظام الاعرتاض يف ا تغريات اليت  سـترب ا ل ل عتع نظور ش ية من  مة األخرية ذات أ مه
ياسات نة . لسـا شخص 1996سـحفىت  نح الرباءة، اذلي أجاز  بل  ياابن عىل نظام لالعرتاض  لل نص قانون الرباءات يف ا مل ق

تخصصني يف الفحص املوضوعي تعزيز الفحص من خالل  مالعادي  بح أقوى من . ب نح الرباءات أ توجس من تأخري  صولكن ا مل
بل نة 197قذي  نح الرباءة1996سـ، ويف  نظام الاعرتاض عقب  نح الرباءة  بل  يض عن نظام الاعرتاض  م ا م بق تايل . سـتع لواب

نح الرباءة  يام نظام لالعرتاض عقب  نوحة، أي  ية الرباءات ا تان للطعن عىل صال تان مزتا ياابن آ بح دلى ا مأ ق ملمح ن ي ل مص ل
تة وحيق ألي خشص إيداع . نجبانب إماكية الطعن اإلداري عىل إبطال الرباءة نح الرباءة يف غضون  سـالاعرتاض عقب  م

هر من اترخي رش الرباءة يف اجلريدة نأ ية املراجعة اليت اكنت جترى . ش شاركة الاكمةل يف  ُولكن املعارض مل يكن هل حق ا معل مل
تب الرباءات وصاحب الرباءة نح الربا. مكبني  سابق  تب الرباءات يراجع قراره ا نظام بطريقة جتعل  مبوقد مصم ا ل مكل ناء ُ بءة 

                                                 

 .SCP/14/10ثالويقة رمق  من 201انظر الفقرة رمق   195
تحدة  196 ية الفكرية يف اململكة ا ملتب ا مللك يل ممارسات الرباءات، : مك تاح يف03.72لد  .practice-manual-p/uk.gov.ipo.www://http: م؛ 
ي  197 ية وا بادرة إزاةل العوائق ا ياق  يلكيف  مي لهسـ لتنظ رشين، م يات من القرن ا شأهنا يف هناية الامث ياابن  ية وا تحدة األمر لعة اليت تفاوضت الوالايت ا ي ب ل نمل نيك

بات الرباءات املودعة من رشاكت  ية عىل  يااب رشاكت ا نح الرباءة املودعة من ا بل  بريا من الاعرتاضات املقدمة  تحدة أن عددا  طلذكرت الوالايت ا ن ل ل ك ممل ق ًً
تحدة أ شلك جائر عىل ملابلوالايت ا ية  يااب ناعة ا تحدة، وهو ما عاد ابلفائدة عىل ا نح الرباءات إىل اخرتاعات الوالايت ا تعمد  بدت إىل تأخري  ن ل لص مل مل م

تحدة نح الرباءات، بل اكنت حاالت حمدودة من قضااي الاعرتاض ويف حاالت . ملالوالايت ا ية  ياابن أن نظام الاعرتاض فهيا مل يؤخر  مواكن رد ا معل ل
بات الاعرتاض عىل طلب براءة واحدسـتا برية من  ية مهنا فقط يه اليت أودعت فهيا أعداد  طلنا ك ئ  .ث
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وعىل هذا اكن نظام ... 198بعىل األدةل املقدمة من املعرتض وناء عىل جحة ادلفاع املقدمة من صاحب الرباءة، إن وجدت
شلك غري حضوري فامي مىض ياابن جيري يف معظم األحوال  نح الرباءة يف ا بالاعرتاض عقب  ل أما الطعن يف إبطال . 199م

يلًالرباءة، وهو اإلجراء اذلي اكن يمت حضوراي نظام جيزي إيداعه من الطرف املعين يف أي وقت اكن عقب ا سج، فاكن ا . لتل
نظام املزدوج نظام إشاكيل إذ اكن من اجلائز أن ختضع الرباءة الواحدة إىل اعرتاض  ثل هذا ا بني يف وقت الحق أن  لولكن  مت

تني تني  نح الرباءة والطعن يف اإلبطال يف  نفصلعقب  مي قض بح املوقف أكرث . م تعوأ يا الصادر يف ص لعليدا عقب قرار احملمكة ا ً ق
نظر عن وضع دعاوى 2000إبريل  ية الرباءات بغض ا ية مبراجعة صال تصاص احملامك القضا به اب ل، اذلي قضت احملمكة مبو حئ خ ج

يجهتا ياابن و تب الرباءات يف ا تالطعن اإلدارية املودعة دلى  نمك  200.ل

نة  .264 نح الرباءة  سـوألغي نظام الاعرتاض عقب  نح الرباءة، عالوة عىل  2004م يد إجراءات املراجعة عقب  مية تر شـ بغ
ية بإبطال الرباءة أو الطعن عىل إلغاهئا نوحة يف إجراء واحد أال وهو رفع ادلعوى القضا ية الطعن عىل الرباءة ا ئدمج آ ملم . ل

شلك املعدل للطعن يف إبطال الرباءة ألي خشص الفرصة يف إيداع الطعن بدأ ا يث ا يح من  لو مل ح تب الرباءات .يت مك وأوجد 
ية امحلاية مبوجب الرباءة حىت عقب  تلفة أل رشوط ا تقدم بأية معلومات قد تكون ذات صةل اب يح للغري ا ية  ية جما هلآ خمل ل ن لل تت

هوا نحت  ساعدة عىل إبطال الرباءات اليت  سط وأقل تلكفة  يار أ تفاظ  ية الا ًنح الرباءة ، وذكل  س م ح ُم للم ب خب  201.بغ

ترب جتربة الصني يف .265 تدارستعو نح الرباءات . ل تصممي إجراء الاعرتاض جديرة اب بل  موقد اكن للصني إجراء لالعرتاض  ق
نة  سـبل  نح 1992ق تأخري اذلي اقرتن  نح الرباءات من جراء ا مب، وهو اإلجراء اذلي حتول إىل نظام لالعرتاض عقب  ل م

نة . الرباءة بل  سـو نظامان قامئان2000ق ن: ل اكن ا ح الرباءة ابإلضافة إىل نظام إبطال الرباءة عقب مأي إجراء الاعرتاض عقب 
ية احملددة إلقامة ادلعوى. منحها هةل الز ية إىل اإلبطال ويف ا باب ادلا تلفان يف األ نظامان  ناكن ا ع سـ خم مل ومل يكن من املمكن . مل

تعلق ابلرباءة ذ بت يف إجراء الاعرتاض ا بدء يف إجراءات إبطال الرباءة عىل وجه اخلصوص حىت ا ملا ل نة . اهتال  2000سـويف 
نح الرباءة يث ألغى نظام الاعرتاض عقب  متعدل قانون الرباءات  حب سابق يعرض . ّ نظام ا تعديل رضوراي إذ اكن ا لواكن هذا ا ل ًل

ية الفكرية احلكويم تب ا ثقل اكهل  تعددة، كام اكن  مللكصاحب الرباءة إىل الوقوع حتت طائةل جهامت  مك ولكن يف الوقت . يم
بق ية الرباءةيطاحلايل ال  تاحة للطعن عىل صال يدة ا ية الو ح سوى نظام إجراء إبطال الرباءة بوصفه اآل ملح  لكن جيزي 202.ل

بل اإلصدار نظام تقدمي الغري مالحظات  قا  . ل

                                                 

ياابن"، .وموتوهايش ك. غوتو أ  198 نح الرباءات يف ا شطة  ياابن ونظرة أوىل عىل أ ياانت ابلرباءات يف ا شاء قاعدة  لإ ن ل ب  Construction of a" (من

Japanese Patent Database and a First Look at Japanese Patenting Activities .( ،ياسات  36 عدد رمق 2007لسـحبث يف ا
نح الرباءة أدى إىل . 42-1431صص  نح الرباءة إىل نظام الاعرتاض عقب  بل  متخلص املؤلفان من ادلراسة أن الاتقال من نظام الاعرتاض  م ق ن يسـ

ياابن، إذ عوجل تب الرباءات يف ا نح الرباءات من  لإرساع وترية  مك بل م نح الرباءة  بل  نظام الاعرتاض  يع الرباءات غري املفصول فهيا وفقا  قت  م ق ل ًمج
نة1996  . لسـ يف تكل ا

تاو صن،   199 ياابن"يها ية وأورواب وا تحدة األمر ها يف الصني والوالايت ا لإبطال الرباءة عقب  مل يكم  Post-Grant Patent" (دراسة مقارنة: نح

Invalidation in China and in the United States, Europe, Japan: A Comparative Study( من جمةل 15، العدد Media & 

Entertainment Law Journal نة ية الفكرية2004سـ الصادر  سة فوردهام  للملك عن مؤ  . س
نة   200 تس،  سرتو ساس إ سو ضد  سـية فو م ن تك ت نقض يا، 364، رمق O (1998(جي  . 2000ان نيس/  إبريل11لعل، املرفوعة أمام احملمكة ا

Fujitsu v. Texas Instruments, 1998(O)No. 364, Supreme Court, April 11, 2000. 
ياابن، يوحض أحد األحباث يف موضوع   201 تاكر يف ا سني الا يال قاطعا عىل دور نظم الاعرتاض يف  ية اليت تقدم د لعىل الرمغ من ندرة األحباث األاكد ب حت ل ًمي ً

ية أن نظام الرباءات وعالقاهتا مبزااي الا تحدة األمر ياابن والوالايت ا يكتاكر يف ا مل ل تحدة " املودع األول"ب بق يف الوالايت ا نظام اخملرتع األول ا ملمقارنة  ملط ب
ية الا يل بإيداع طلب الرباءة بوترية أرسع من  بكر، وهو األمر اذلي يدفع اب يح املزيد من املعلومات يف املكل العام يف وقت  ية  معلاألمر تعج لي م ت بتاكر يك

بكرة ها ا سني يف مرا نا بات الرباءة املقدمة من ا بة إيداعات  نح الرباءة تعزز مزااي مرا بل  ملذاهتا، كام تذكر ادلراسة أن فرص الاعرتاض  ف مل حلطل ق م أنظر . (ق
ية"ويزيل كوهني وآخرون،  تحدة األمر ياابن والوالايت ا تاكر يف ا تطوير، الرباءات ومزااي الا بحث وا يكتدفق ا مل ل ب ل  ,R&D and Spillover" (ل

Patents and the Incentives to Innovate in Japan and the United States( ياسات، رمق نة 31لسـ، حبث يف ا  . 2002سـ، 
ية"صن،   202 تحدة األمر ها يف الصني والوالايت ا يكإبطال الرباءة عقب  ملنح  Post-Grant Patent Invalidation in China and in the" (م

United States.( 
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هورية كوراي جتارب مماثةلو .266 مجهدت  نح الرباءة اذلي اكن معمول به يف . ش بل  نظام الاعرتاض  مفقد ألغي العمل  ق ب ُ
سـتهورية كوراي وا نح احلق يف الرباءة يف وقت وجزيمج ية ضامن  نح الرباءة،  يذ نظام لالعرتاض عقب  نه  ميض  م بغنف ع . بتع

بارا من  ًوا هورية كوراي يه رفع دعوى 2007متوز / ل يويو1عت تاحة للطعن عىل الرباءة يف  يدة ا بحت الطريقة الو مج أ ملح ص
نح الرباءة يف إجراءات ومن أبرز سامت دعاوى اإلبطال املرفوعة يف كور. إبطال الرباءة ماي تضمني نظام الاعرتاض عقب 

نح الرباءة بارا من رش  هر ا سامح للغري بإيداع طلب اإلبطال يف مدة أقصاها ثالثة أ ية من خالل ا ماإلبطال القضا نش ً ت ل . عئ
ية إيداع طلب اإلبطال ند انقضاء هذه املدة، ال حيق إال لألطراف ا نو نة  .ملعع بارا من  سـوا ًت بح2006ع  من اجلائز تقدمي ص أ

تقايض ية احلد من زمن ا رش طلب الرباءة وذكل  بل  لمالحظات من الغري حىت  بغ ن  .ق

ياق لك بدل  .267 ياابن والصني اليت نفذت يف  يريات اليت حدثت يف ا تاجات من ا سـورمبا مل حين أوان القطع بأية ا ل ُتغ لسـ تن
بدو أن تصممي نظام وطين لالعرتاض يربط مبدى توا تعىل حدة، ولكن  ية الرباءاتي حفر إماكيات أخرى ملراجعة صال . ن

نح الرباءة بل  بدلان األخرى اليت ألغت نظم الاعرتاض  تحدة من بني ا مواكنت اململكة ا ق ل  .مل

تع  .268 نح الرباءات أن  نظام الوطين  ية مراجعة واحدة داخل ا متوذلكل قد يكون من األحرى يف حاةل توافر أكرث من آ مل ل تل
ية مبزااي إ ية إضا فأية آ يات القامئة ابلفعلل ية، ال أن تكون جمرد تكرارا  للعملضا ً وإال فلن يؤدي هذا إال إىل زايدة اإلجراءات . ف

شكوك القانوية حوها ية وإاثرة هاةل من ا سلمي القرارات اإلدارية الهنا ية  يل  ليدا، وإىل  نتعق ل ئ ت معل تعط ً.203 

يا  لأسرتا

269. 

نح نظام الاعرتاض ل بق  للما يا هدفالسـ نح الرباءة إىل الاخرتاعات اليت ال : نلالقامئ يف أسرتا مترار يف  مضامن عدم الا سـ
ية امحلاية  هلتع بأ يق الاتقال من نظام .  الرباءة، وتقدمي بديل لإللغاء من جانب احملمكةمبوجبتمت نومتت حماوالت عديدة  لتحق

نحالحقالاعرتاض اللمنح إىل نظام لسابق لاعرتاض الا شل للم  ها اب ت، ولكهنا ابءت  نلك نقص الرباهني ادلاةل عىل اآلاثر لف ليجة 
نظام يري ا ية اليت تعود من  لا تغ نة . لنفع ية الفكرية  رشوع تعديل قانون ا سـواكن من بني املقرتحات املقدمة عىل  مللك  2011م

ند  بة  باب للسـ سوغات املؤيدة لالعرتاضات ومو60من املادة ) 3(لن يع ا بة  ية املطلوبة اب مل احلد من األدةل ا مجل سـ ازنهتا لنلقطع
ندة إىل أدةل فرصهتا أقل يف إجناز الاعرتاض . ابالحامتالت سوغات الاعرتاضات ا ثني أن  با تفقد أوحض بعض ا ملسح م سابق ل لا

رشوط أو لل ثال األخطاء يف حتديد ا يهنا  ندة إىل أسس قانوية، ومن  سوغات ا لنح مقارنة اب ً م ب نت مل  204.مطالب امحلايةملسم
يةعالوة عىل ذكل اقرتح رفع و سابق نظام الاعرتاض  لفعا للا تأخريل لنح من خالل احلد من ا بلغ . م سة  يووفقا لدلراسة ا ملقتب ً

بارا من هناية همةل الاعرتاض  تغرق ا ًتوسط الزمن ا ت عسـ مل سابق م للا بت يف الرباءة ل يا من ا لنح وحىت وقت الانهتاء  قطع ًم
نة2.4اخلاضعة لالعرتاض   205.سـ 

ية تحدة األمر يكالوالايت ا  مل

تعددة للمراجعة اإلدارية والاعرتاضينص القانو .270 ية عىل نظم  تحدة األمر من يف الوالايت ا يك نواب . مل لوقد سن جملس ا
رشيعي .  إجراء إلعادة الفحص غري احلضوري، ميكن للغري من خالهل طلب إعادة حفص الرباءة1980سـنة  لتوأقدم اجمللس ا

يقن من احل"عىل هذه اخلطوة هبدف تعزيز  مثر يف ا لتثقة ا قوق يف الرباءات من خالل إجياد نظام إلعادة الفحص اإلداري ملست
شكوك يف أمرها بة للرباءات ا ملاب ية الرباءات الصادرة دون ." لنسـ تعلقة بصال سائل ا تربت إعادة الفحص حال انجعا  حوا مل للم ًع ً ُ

                                                 

نح لوحظ أن إجاميل عدد املراجعات احلضورية   203 تاكم للقضاء إلبطال الرباءةبعد أي الاعرتاض (للمالالحقة  حنح الرباءة والا ياابن بعد ) م لاخنفض يف ا
نحإلغاء الاعرتاض  ثريا يف الصنيللمالالحق  تغري  ً، ولكن هذا العدد مل  ك ية"نظر ا. ي بو العا ملمؤرشات الو سـنة )  WIPO World Indicators" (ي

 .10/1/، شلك أ2011
يا"ويذرال وآخرون،   204  93 ص، 2011سـنة )  Patent Opposition in Australia the Facts" (احلقائق: لالاعرتاض عىل الرباءات يف أسرتا

 . 119 و106و
سه  205  . نفاملرجع 
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تعدي أمام القضاء ملا  تاكتلاللجوء إىل رفع دعاوى ا تصاد يف ا تصار يف الزمن وا لكفهل من ا ق  وعىل الرمغ من تصممي 206.ليفخ
شلك غري حضوري،  ية  يجة إلمتام ا تب، رأى بعض املؤلفني أنه  ها حفصا للجودة جيريه ا شلك  بإعادة الفحص  لعمل تب ملك نجيعل ً

تقدمني ابلطعونإال تسمح ال حبيث  بة  للمبإرشاك صاحب الرباءة وحده، فإهنا عدمية الفائدة اب 207.لنسـ
 

نة و .271 نواب  سـأوجد جملس ا يني الصادر  نظ1999ل يكاما إلعادة الفحص احلضوري من خالل قانون حامية اخملرتعني األمر ً
ية امحلاية مبوجب الرباءة. 1999سـنة  تعلقة بأ ساؤالت ا ثري موجة جديدة من ا نة  ترص هذا القانون عىل أسس  هلو مل ت ت لي مع . يق

تقدم ابلطلب و هذا القانون أثر إسقاط احلق، مبعىن أن ا ملعالوة عىل ذكل  ً بإماكنه الطعن الحقا من خالل أي دعوى ليسل
ياري ناء سري إجراءات إعادة الفحص الا ية عىل أي من احلقائق اليت تقر أ تمد ث خن تصار الطعن عىل 208.ُ ق مث توسع بعد ذكل ا

نة  شمل الغري  سـقرار إعادة الفحص عىل صاحب الرباءة  2002.209لي
 

نة الاخرتاع األمرييكراجع قانون وقد  .272 تفظ القانون بإعادة الفحص غري . عرتاض وتوسع فهيا إجراءات الا2011سـ  حيو
توسع يف إعادة الفحص احلضوري مع  بل اإلصدار من الغري، و بات املقدمة  نارص إىل ا يف بعض ا ياحلضوري، و لطل لع قيض

يف القانون املراجعة "املراجعة احلضورية"تسميته  نحيض، و 210.للمالالحقة 
 

نح املراجعة خيار دف هيو .273 نح  رفع جودة الرباءات من خالل توفري مراجعة إدارية جديدة إىلللمالالحقة  عىل للمالحقة 
يات . ابملعىن احلريف لالصطالح" الاعرتاضأنظمة "غرار ما يعرف ابمس  ناء عىل مقرتح من األاكد تعديالت جاءت  ميوهذه ا ب ل

تصا بكرة ورسيعة وا بل  ية إاتحة  ية  تجارة الفدرا نة ا ية للعلوم ومن  قالو م سـ بغ ل ل جل  وعىل هذا 211.الرباءاتيف دية للطعن طن
نوعا وفريدا يف آنالاخرتاع األمرييك جيعل قانون  تحدة نظاما  ًنظام الاعرتاض يف الوالايت ا ً ت ممل نظام يف . ً لوإجامال جيزي ا ً

ية تقدمي املالحظات  تحدة األمر يكالوالايت ا يارين للمراجعة احلضورية من مل يح  خالغري، كام  نح يت  عىل نظام عالوةللمالالحقة 
 . إلعادة الفحص غري احلضوري

 منرك والرنوجياإعادة الفحص يف ادل

نة  .274 تحدث نظام إداري إلعادة الفحص يف الرنوجي  سـا سط ورسيع لرفع 2008ُسـ تصادي و ية توفري بديل ا ب  مبغ ق
يح الفرصة ملن يرغب يف الطعن   نظام إعادة ي ونص212.الرباءات عقب انقضاء همةل الاعرتاضيف يتادلعاوى أمام القضاء 

تحدث يف قانون الرباءات يف ادلاالفحص يف ادل نظام اذلي ا شاهبة إلعادة الفحص، وهو ا ية  سـمنرك عىل آ ل م منرك ال
 . 1993 سـنة

تاح يف لك من ادلو .275 شابه بني نظام إعادة الفحص ا بدو وجه  ملللوهةل األوىل قد  ت منرك والرنوجي ونظام املراجعة اي
تحدث مؤخرا يف ال ًاحلضوري ا شلك ملسـ يث كون اإلجراءين من اإلجراءات اليت تمت  ية، من  تحدة األمر بوالايت ا حمل يك

                                                 

نواب  206 ية ، دورة 96، اجمللس رمق 1307-96، تقرير رمق 20 لتقرير جملس ا ثا نالانعقاد ا  ).1980(ل
نحالاعرتاض "اكريري،   207  Post-Grant opposition: A proposal and a comparison" (الاخرتاع األمرييكمقرتح ومقارنة بقانون : للمالالحق 

to the America Invents Act( نة  . 2009سـ، 
تجارية  208 تحدة للرباءات والعالمات ا لتب الوالايت ا مل ينيملخص، قانو: مك تايل. يكن حامية اخملرتعني األمر يه عىل الرابط ا لميكن الاطالع  : عل

jsp.summary/aipa/law/patents/gov.uspto.www://http 
باب 315املادة   209 تحدة،  35ل  من ا  21st Century Department of Justice Appropriationsقانون ملمن مدونة الوالايت ا

Authorization Act سة 107، اجمللس رمق 273 -107، قانون عام  . 2002 نومفرب 2جل، 
نااك، ا، .SCP/17/13 Provثويقة رمق  من ال77الفقرة   210 يكو ات ينظر تو ية العامل؟ قانون "كشـ نامغ مع  بقا  Harmony with the" (الاخرتاع األمرييكلت

rest of the world? The America Invents Act ( جمةلJournal of Intellectual Property Law & Practice نة ، 2012سـ، 
 .  وصفحات أخرى4. ، ص1، عدد 7 جمدل

نة   211 ية  تجارة الفدرا نة ا سـتقرير  ل ل ية رمق 2003لجل تو ص، ا تجارية؛ 1ل تحدة للرباءات والعالمات ا لتب الوالايت ا مل ية للقرن احلادي ، اخلطة اإلسرتمك تيجا
رشين  .لعوا

 .SCP/17/13ث من الويقة 69نظر الفقرة ا  212
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هام عقب انقضاء همةل الاعرتاض  نح أو همةل املراجعة (تطبيقحضوري و تحدة للمالالحقة  ملكام هو احلال يف الوالايت ا
ية هدف من إعادة الفحص يف لك من ادل). يكاألمر تدبر يف ا لولكن ال بد من ا الرنوجي ودوره يف ضوء نظام الرباءات منرك وال

ية الرباءات األوروية ميي للرباءات خيضع إىل اتفا ية مع نظام إ تعايش نظم الرباءات الو يث  بيف أورواب  ن قت قلح توى  ف.ط مسـعىل 
بارا من اترخي إصدار الرباء يف أورواب،مكتب الرباءات األورويب هر ا سعة أ ً يف حاةل عدم إيداع اعرتاض يف غضون  ت عت ة ش

ية قد يف باألوروية ال ميكن إبطال الرباءة إال من خالل الطعن  ية، وهذه ا يهتا يف حممكة ادلوةل العضو يف الاتفا لعملصال ق ح
تخصصني يف قوانني الرباءات و. تكون طويةل وملكفة هزة ابلقضاة ا يع احملامك يف ادلول األعضاء  ست  ملعالوة عىل ذكل  مج جمي ل

ية ية ا نا نواملؤهلني من ا لتقل سارية يف ادل. ح يق إجراءات إعادة الفحص ا لوميكن  ية ) والرنوجي(منرك اتطب طنعىل الرباءات الو
نوحة من أي من ادلوتني وعىل الرباءات األوروية املصادق علهيا يف ادل با ل يح إجراءات إعادة ). والرنوجي(منرك املم تتوذلكل 

ية الرباءة األوروية من جانب ف يمي صال بالفحص فرصة أمام  ح تغالل هذا اإلجراء يف تق بدلين، مع إماكية ا سـاحص من أحد ا ن ل
ية الرباءة  بار صال حا نظر يف خت ية الرباءات األورويةلمع ا برفع ادلعوى أمام احملمكة يف ادلول األخرى األعضاء يف اتفا  213.ق

نوعةامجلع بني  ابء يات  تآ  مل

هذه الويقةاملرفق حيتوي  .276 ثاين  ثا تبدلان اليت عىل جدول ملخص  لل ية عىل نظم مالحظات الغري لل طننص رشيعاهتا الو ت
يات اإللغاء واإلبطال اإلداري/ونظم الاعرتاض و يات يف . لأو غري ذكل من آ تلفة من اآل يف األنواع ا يجة لصعوبة  لو خمل تصن نت

هورية كوراي ا(فئات حمددة  ثال  مجنظر  ئاتتقدير تقرييب ليس أكرث من ثفإن احلل املطروح يف هذه الويقة ) أدانهم لفتكل ا . ل
بني يف املرفق  بدلان احملدود ا تاحة عن عدد ا ية من املعلومات ا تا نقاط ا تخالص ا ملومن املمكن ا ل مل ل ل ل ثاينسـ  :لا

نة يف املرفق  "1" بدلان ا ية يف ا ملبينص معظم القوانني الو ل ن ثاينطت ية واحدة عىل األقل لا نح ل عىل آ ية للمسابقة  لوآ
نح واحدة أخرى  ناعي يف تتيح الفللمالحقة  بقة ابجملال ا سامهة مبا دلهيم من معرفة  لصرصة للغري  سـ مللم
نح  . اإلبطال/ملإجراءات ا

يات ال "2" يع اآل توافر داخل بدل واحد  لال  مج بدو أن لك واحدة من احلكومات . ثة يف هذه الويقةواردت يمبعىن آخر 
يات اإلدارية اليت  بة لآل يهنا اب يارات  يل إىل ا ية  تتالو ل سـ بع ت مت نن لط ياق الوطينخ لسـها داخل ا  . يح

تخدام مالحظات الغري  "3" سـيع ا نح رحةل امليف ) غري احلضورية(يشـ . يف العديد من ماكتب الرباءاتللمالالحقة 
نح ) احلضوري(ذ يؤدي الاعرتاض إو سابق  للما يذ الفحص املوضوعي(نعقب رش الرباءات ل بل  نفو يفة ) تق ظو

تقدمي الغري  ساعدة الفاحصني  بأخرى ويه  بدو أن العديد من م سابقة، ففامي  ية ا تعلق ابحلاةل ا يمعلومات  ل ن لتقت
سابقة يف  ية ا تخدام املعلومات املقدمة من الغري عن احلاةل ا لاملاكتب تفضل ا ن نح رحةل امللتقسـ سابقة  للما ل

ية إلجراء الفحص املوضوعي ها مصدرا للمعلومات اإلضا فبو  . ًصف

فنح أما يف املرحةل الالحقة  "4" تخدام اإلجراءات احلضورية يف العديد من املاكتب يشـيللم ناء (سـع ا سـتثاب
يا نح الرباءات من خالل إرشاك لك من صاحب )لأسرتا تعمقة لقرارات  سمح بإجراء مراجعة  م، وهو ما  م ي

ًالرباءة والغري يف اإلجراءات إرشااك اكمال ً . 

ناء ا "5" يات أ نوعة من اآل ية تويفات  تخدم املاكتب الو ثو ل ت ل ن مسـ ط يان لملرحةل الالحقة ت تجمع يف بعض األ حنح،  ف لم
ية غري احلضوريةبني اإل  . لجراءات احلضورية واآل

                                                 

ية الفكرية وتعزيزها: إعادة الفحص"سوزان هويربغ ولويز آغارد،  213 مية ا ناء  ية الرباءة،  بار صال بة ال نا مللكأداة  ح قم ب ت  :Re-examination ("خسـ

convenient tool for testing patent validity, Building and enforcing intellectual property value ( 2011سـنة ، 
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تلفة من الفرص للغري للطعن و بدلان أنواعا  خميح بعض ا ًل ها، وقد يصعب يف يف تت ية الرباءات عقب  نحصال مح
ئات احملددة يف هذه األنواع يف ا يان  لفبعض األ ثال ميكن . تصنح يل ا ملفعىل  بار نظام اإللغاء اإلداري يف سب عتا

توي عىل إماكية الاعرتاض  تلطا  نهورية كوراي نظاما  حي ًخم ً نحمج تداد فرتة للمالالحق  م، إذ جيزي للغري عىل ا
ية الفكرية نح الرباءة طلب اإللغاء اإلداري أمام حممكة  بارا من  نوات ا ثالث  للملكا م ً ت سـ يا . عل با نويف إ سـ

تجارية عىل  من قانون ال47ومبوجب املادة  ية الفكرية والعالمات ا تب ا لرباءات جيوز إيداع الطعن دلى  مللك مك
نح الرباءة بارا من رش  هر ا نح الرباءة يف غضون  مقرار  ش نم ً بة لإلجراء العام  .عت بدون الفحص (لنسـأما اب

ية فقطيف مفن املمكن إيداع الطعن ) املوضوعي بة إىل اجلوانب ا شلكنح الرباءة اب لسـ لن لنسـبة إىل ولكن اب. م
تقار إىل اجلدة  يجوز إيداع الطعن عىل أساس الا تعلق ابلفحص املوضوعي  فاإلجراء ا ف شاط مل تاكريلنوا  بالا

ية سائل املوضو عوغري ذكل من ا يه ابالعرتاض  .مل بار الطعن  شبويف احلاةل األخرية يكون من اجلائز ا الالحق عت
 . من جانب الطرف املعين، وذكل عىل الرمغ من أن الطعن ميكن إيداعه فقط للمنح

يات وفضال عن  .277 نوعة لآل تويفات ا يل تلكفة وفائدة هذه ا يس من املمكن  لاملالحظات العامة املذكورة آنفا،  ت ل ل ملحتل فل ً
ياق الوطين للك بدل يدا عن ا تلفة ملالحظات الغري والاعرتاضات وإعادة الفحص واإللغاء واإلبطال اإلداري  سـا بع لخمل ً .

نظر  ال إذ تارخييلبد من ا ياق الوطين كلك مع أخذ تطورها ا ية ا تلفة عىل  يات ا لإىل اآل سـ خمل لل بارخلف ولكن هذه . عت بعني الا
شاء إطار قانوين يضمن توى الوطين تزمع إ بدلان وطورهتا عىل ا نهتا ا يات اليت  نوعة لآل تويفات ا نا سـ ل ل ت ل ملل تسلمي ) 1: (تبمل

سابقة من جانب الغري، ية ا لندات ابحلاةل ا لتقن نح الرباءات فقط إىل و) 2(مست تقايض، حىت  يات إدارية بديةل  تمتوفري آ لل ُل
ية للحامية مبوجب الرباءة تويف اشرتاطات األ هلالاخرتاعات اليت  نرص وعادة ما . تسـ لعتاح ا تحديد يف ي سابقة رحةل امللاألول اب لا

يامن للمنح  تب الرباءات،  ساعدة الفحص من جانب  يةل  بألنه و مك مل نرص ايطرح سـ متكن للالالحقة رحةل امللثاين يف لعا ينح ليك  م
هاز اإلداري من مراجعة قراره من خالل إجراءات حضورية  . جلا

ياس مكي لآلاثر الاكمةل و .278 يذ  سري  يهنا، لن يكون من ا يات يف دوةل  تويفة اآل يل أجنح منوذج  ية  قمع أ تنف يل بع ل ل ل حتل مه
تلفة خملاملرتبة عىل الامنذج ا با وذلا فإن الزايدة أو ا. ت نا ثل مؤرشا  ًنقصان يف عدد الاعرتاضات املودعة من شأنه أن  سـ مي مل ً

ية لياس جناح هذه اآل بقة بعض املعلومات . لق يات ا تظمة من أحصاب املصلحة عىل مدى كفاءة اآل بات ا ملطوقد توفر ا ل ن ملي لتعق
نه نظام يف بدل  ية ا شأن فعا يدة  يا ل ل بعب  . ملف

يئوالغرض الرييس .279 نح الرباءات فقط إىل الاخرتاعات اليت ل من نظام الاعرتاض واآل مات األخرى املربطة به هو ضامن  ت
ية للحامية مبوجب الرباءة نح الرباءة . هلتليب اشرتاطات األ شاركة الغري يف إجراءات  يع  موللوصول إىل هذه الغاية جيري  م تشج

ها من خالل خفض الرسوم /و ية(لأو اإللغاء اإلداري  سري ) لكأو إلغاهئا  رشوتيو يةلا اتحة الفرصة أمام أي خشص إ ولشلكط ا
ية الرباءةيفللطعن  ية أن عدد الاعرتاضات وغري ذكل من أشاكل اإللغاء . ح صال بني اإلحصاءات الو نوعىل اجلانب اآلخر  طت

يا يا  تد ًاإلدارية ال يزال  ب نسم ً سابقة اب. ن ية ا ثل حىت مع إجازة القانون للغري تقدمي معلومات عن احلاةل ا لواب ن جملان يف العديد لتقمل
يس مرتفعا سابقة  ية ا ية ابحلاةل ا تا ياانت ا بدلان فإن عدد هذه ا ًمن ا ل للك ن ب ب لتقل تحفزون . ل بدو أن العديد من األشخاص ال  يو ي

تجاري هم ا متال عىل  يا  ثل هذه الرباءة أثرا  ندما  يهنا إال  لإللغاء براءة  ب مت ع معلبع ً حم ً سل ً . 

تويفات او .280 مية تكل ا ملمن املفرتض أن  ل ل نوحة ق سني جودة الرباءات ا هم يف  يات اليت  ملمنوعة لآل حت ل يف توافر تمكن تست
ية للغري يات ا يلهذه اآل نوحة ال تزال يف األساس رهن دقة وكفاءة الفحص املوضوعي . لتمكل ملمومع اإلقرار بأن جودة الرباءات ا

رشيعات  تب الرباءات، فإن جمرد توافر نصوص يف القوانني وا لتاذلي جيريه  ية يعد مك نص عىل هذه األدوات ا ية  يلالو ت تمكن لط
شلك عام  . بيف حد ذاته برهان عىل فائدة هذه األدوات 

 ]األولييل ذكل املرفق [
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 املرفق األول
 بشأن الاعرتاضاتإحصاءات 

يا  لأسرتا

 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 

 1إعادة الفحص
5 11 18 15 22 

 2الاعرتاض
130 109 167 120 143 

 3اعاتاإليد
27594 27979 26259 25443 26473 

تخذها املفوض  1 شمل ذكل إجراءات إعادة الفحص اليت  تخذة بطلب من الغري، وال  يتعلق عدد إجراءات إعادة الفحص فقط ابإلجراءات ا ي مل ي
ياقات أخرى  .سـيف 

تخذة وفقا للامدةاتيتعلق عدد إجراءات الاعرتاض 2  .59 مل فقط ابإلجراءات ا
شمل ع 3 ياريةيال  بات الرباءات ا بات براءات الاخرتاع و شمل الك من  نه  تة و بات املؤ ملعدد اإليداعات ا طل طل ي ّلطل لك  .ق

تارياك  سـكو

نة بات لسـا  عدد الاعرتاضات لطلعدد ا

2005 580 28 

2006 739 112 

2007 829 135 

2008 886 243 

2009 635 203 

2010 692 173 

 فنلندا

نوح )أ(   .2010-2006 ة اليت قدم اعرتاض علهيا يف الفرتةملمعدد الرباءات ا

نة لسـا املودعةعدد الاعرتاضات  عدد الرباءات املعرتض علهيا   

2006 29 31 

2007 20 21 

2008 18 21 

2009 24 26 

2010 20 23 
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شأن الاعرتاضات املودعة يف الفرتة )ب(  تخذة  بالقرارات ا  2010-2006 مل

نة *لسـا يغهتا ء عىل اإلبقا رفض الاعرتاض  بصالرباءة 
 املعدةل

 إبطال الرباءة

2006 13 3 10 

2007 9 4 5 

2008 8 1 6 

2009 5 2 4 

2010 1 1 0 

نة اليت اختذ فهيا القراريه  * نة اليت قدم فهيا الاعرتاض ويس ا سـا لسـ  .لل

يا  ججور

بة قابةل للطي؛حاويةقبول الطعن يف اخرتاع  – 6814 • به  صل   شـ

 رفض الطعن؛ – 8520 •

 انهتاء اإلجراءات؛ – 9438/01 •

 ؛رفض الطعن – 8690 •

يح؛ – 9792 •  ترفض الطعن يف اخرتاع لوحة مفا

نني ضادة – 9985 • يةتيدِببغري  يكيبراد يدال نية ومرباهتا ا لص بول الطعن؛ –ك  ق 

بب (– 9635 • ّأسلوب ا   رفض الطعن؛– )لتح

يايب (– 10640 • يكوبرت حريك هوايئنسـشلك ا لهل للمحرك الرييس لطائرة ا  رفض الطعن؛) ئ

 . رفض الطعن–) الرتامك (– 106041 •

يا  نأملا

نة665 ُقدم •  .2010 سـ اعرتاضا 
نة • تخذة  سـوأفضت إجراءات الاعرتاض ا  : إىل ما ييل2010 مل

  حاةل؛75 ته يف ماكل الرباءة عن براءختيل •

بب • تخيل عن الرباءات  بسوا نويل  ؛حاةل 87  يفلسـ عدم دفع الرمس ا

 ؛ حاةل278 ات يفلرباءاإبطال و •

يا أو جزياواختاذ قرار ا • ئإلبقاء عىل الرباءة   . حاةل538  يفلك

 . حاةل61  يف يف إبطال الرباءةات الرباءو مالكطعنو •

تجارية األملاينُوطعن يف  • تب الرباءات والعالمات ا لقرار  يا أو جزيااتإلبقاء عىل الرباءاب  القايضمك ئ   لك
 . حاةل123 يف
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تان  كسـاب

سيل لتسلالرمق ا نة  لسـا بوةلاحل  ملقاالت ا الاعرتاضات  
 الواردة

 اجملال
نولويج لتكا  

معدل 
 الاعرتاض

يدةل 33 115 2007 1 لصا  %32,63 

2 2008 577 199   

3 2009 501 246   

4 2010 667 129   

 مجهورية كوراي

 )معدل اإللغاء(عدد دعاوى اإللغاء /عدد حاالت اإللغاء

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 براءات 336/633 318/529 360/615 359/623 228/454 122/438

50,5% 50,2% 57,6% 58,5% 60,1% 53,1% 
مناذج  62,5% 62,9% 56,8% 53,7% 59,4% 50,1%

 85/136 110/175 134/236 160/298 148/249 202/403 منفعة

 الربتغال

نذ ية  نا ية ا هد الربتغايل  معدد الاعرتاضات املودعة دلى ا للملك عملع نةلص واجلدير ابذلكر أن هذه الاعرتاضات . 2005 سـ 
نفعة أيضا بات مناذج ا بات الرباءات و ملشمل  طل طل  .ت

نة لسـا  عدد الاعرتاضات 
2005 4 

2006 6 

2007 3 

2008 2 

2009 2 

2010 8 

2011 4 

 29 اجملموع
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يا  كسلوفا

نة  2010 2009 2008 2007 2006لسـا

شورة بات ا نعدد ا  153 179 181 167 231مللطل

نح  بل ا ملالاعرتاضات املودعة  ق عدد 
مالحظات الغري

2 3 3 4 5 

بات اإلبطال اإلداري املودعة  5 3 9 3 2طلعدد 

بات اإلبطال اإلداري املقررة  6 3 3 3 2طلعدد 

سويد  لا

نة  2010 2009 2008 2007 2006 2005لسـا

 33 31 26 30 42 57الاعرتاضات املودعة

 15 16 17 17 13 16ضةالاعرتاضات املرفو

يت  ُبقالرباءات اليت أ

بصيغهتا املعدةل
 

9 

 

6 

 

11 

 

13 

 

12 

 

9 

 8 17 11 20 20 6الرباءات املرفوضة
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ية تحدة األمر يكالوالايت ا  مل

ية  )أ( ئياانت إحصا تحدة للرباءات والعالماتملإعادة الفحص برانمج  بشأن أداءب ملتب الوالايت ا تجاريةك  ل ا

بات إيداعبياانت  2011نيويو  30 – احلضوريإعادة الفحص  طل 

نذ بداية إعادة الفحص احلضوري يف .281  1286214............................................29/11/99 ممجموع اإليداعات 

تصاصاإليداعاتعدد  .282 سب الا خ   :ح

يايئ أ يل ا ميا لكشغ  %17 244 لت

هرابيئ ب يل ا لكا  %53 676 لتشغ

ياكييك ج يل ا نا مل  %29 371 لتشغ

ية د نا عبراءات الرسوم والامنذج ا  %1 15 لص

نوية .283  لسـإيداعات إعادة الفحص ا

ية نة املا لا لسـ ية العدد  نة املا لا يةالعددلسـ نة املا لا ية العددلسـ نة املا لا  العددلسـ
2000 0 2003212006 70 2009258 

2001 1 2004272007126 2010281 

يوم (2011 2005592008168 4 2002  271)لحىت ا

تقايض .284 بات حمل ا لعدد ا  %71 .....................................910 .........................................................لطل

باتتالقرارا .285 شأن ا لطل   1155 ..........................................................................................................ب

نوح .أ  %95 ......................................1099 ................................................................ملمالعدد ا

بل الفاحص )1(  1092 قمن 
بل املدير  )2(  7 )بناء عىل الطلب(قمن 

نوح .ب  %5 ...........................................53 ...........................................................ملمالعدد غري ا

بل الفاحص )1(  48 قمن 
 5 طلبات إعادة الفحص امللغاة )2(

                                                 

ية  214 نة املا بات الواردة يف ا لمن بني ا سـ نصوص 5 مهنا بعد عىل اترخي اإليداع، وتوقفت معاجلة 3، مل حتصل 2011 للطل بب عدم احرتام األحاكم ا مل مهنا  بس
ية ا37 من الفصل 915.1علهيا يف املادة  ل من مدونة اللواحئ ا يةلتنظمي ليدرا بة إلجراءات إعادة الفحص غري . ف بات اترخي اإليداع اب يح  سـانظر تو تطل لنض م

يةاحلضوري وإعادة الفحص احلضوري، القاعدة  تا ما ية 44219 ،املادة 71 خل يدرا ل من الالحئة ا سطس 4(لف  ).2006غ أ
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ية إلعادة الفحص  .286 هادة(لاملدة اإلجام لشمن اترخي اإليداع إىل اترخي رش ا  )ن

 )شهرا (36,6 املدةمتوسط  .أ
 )شهرا (33,0  الوسطىاملدة .ب

شورة  .287 هادات إعادة الفحص احلضوري ا ملنالعدد اإلجاميل  نة(شل  278 )........................ إىل حد اآلن1999 سـمن 

يع مطالب .أ هادات اليت أكدت  مجا  %13 35  امحلايةلش
هادات اليت ألغت  .ب  %44 123 امحلايةمجيع مطالب )تنازلت عن(لشا
هادات اليت غريت بعض مطال .ج  %43 120  امحلايةبلشا
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بات إيداعبياانت  2011نيويو  30 – احلضوريغري إعادة الفحص  طل 

نذ بداية إعادة الفحص غري احلضوري يف .1  11604215.........................................7/1/81 ممجموع اإليداعات 

بل ماكل الرباءة .أ  %33 3761 قمن 
هور  .ب بل فرد من ا مجلمن   %66 7677 ق
 %1 166 بطلب من املفوض .ج

يدان .2 سب ا ملعدد اإليداعات   :ح

يايئ .أ يق ا ميا لكب  %27 3180 لتط

هرابيئ .ب يق ا لكا  %37 4323 لتطب

ياكييك .ج يق ا نا مل  %34 3922 لتطب

ية .د نا عبراءات الرسوم والامنذج ا  %2 179 لص

نوية إلعادة الفحص غري احلضوري .3  لسـاإليداعات ا

ية نة املا لا ن العدد لسـ يةلسـا ية العدد لة املا نة املا لا ية العدد لسـ نة املا لا  العدد لسـ

هر3 (78 1981  524 2005 376 1997 243 1989 )ش أ

1982 187 1990 297 1998 350 2006 511 

1983 186 1991 307 1999 385 2007 643 

1984 189 1992 392 2000 318 2008 680 

1985 230 1993 359 2001 296 2009 658 

1986 232 1994 379 2002 272 2010 780 

حىت  (2011 392 2003 392 1995 240 1987
يوم  )لا

581 

1988 268 1996 418 2004 441   

 

                                                 

ية  215 نة املا بات الواردة يف ا لمن بني ا سـ بب عدم احرتام األحاكم 33اإليداع، وتوقفت معاجلة  مهنا بعد عىل اترخي 6، مل حتصل 2011 للطل بس مهنا 
نصوص علهيا يف املادة  يةمدونة من 37 من الفصل 510.1ملا يدرا ية ا ل اللواحئ ا لفمي بة إلجراءات إعادة . لتنظ بات اترخي اإليداع اب يح  سـانظر تو تطل لنض م

ية الفحص غري احلضوري وإعادة الفحص احلضوري، القاعدة تا م ا ية مدونة من 44219ادة  ،امل71خل يدرا ية ا ل اللواحئ ا لفمي سطس 4(لتنظ  ).2006غ أ
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تقايض .4 بات حمل ا لعدد ا  %33 .....................................3823 .........................................................لطل

شأن اتالقرارا .5 لط   11095 ........................................................................................................لباتب

نوح .أ  %92 ......................................10182 ................................................................ملمالعدد ا

بل ا )1(  10064 لفاحصقمن 
بل املدير  )2(  118 )بناء عىل الطلب(قمن 

 %8 ...........................................913 ...........................................................العدد املرفوض .ب

بل الفاحص )1(  878 قمن 
 35 طلبات إعادة الفحص امللغاة )2(

بل الفاحص العدد اإلجاميل حلاال .6  996)....................................مهنا حاالت رفض ألغاها املدير(قت الرفض من 

 %48 468 ماكل الرباءة هو مقدم الطلب  .أ
 %52 528 الغري هو مقدم الطلب .ب

ية إلعادة الفحص  .7 هادة(لاملدة اإلجام لشمن اترخي اإليداع إىل اترخي رش ا  )ن

 )هراش (25,7  املدةمتوسط .أ
 )شهرا (20,0  الوسطىاملدة .ب

هادات إعادة الفحص .8 شيل   حتل

ماكل الرباءة هو  
  الطلبمقدم

 مقدمالغري هو 
 الطلب

إعادة الفحص 
من بادرة مب

 املفوض

 

 اجملموع

يع مطالب أ يد  مجتأ  %23 %11 %24 %21  امحلايةك
يع مطالب ب  %11 %23 %13 %9  امحلايةمجإلغاء 
 %66 %66 %63 %70  امحلايةتغيري مطالب ج

شورة  .9 هادات إعادة الفحص غري احلضوري ا ملنالعدد اإلجاميل  نة(شل  8375 )................. إىل حد اآلن1981 سـمن 

يع مطالب أ هادات اليت أكدت  مجا  %23 1913  امحلايةلش
يع مطالب  ب هادات اليت ألغت  مجا  %11 960 امحلايةلش
هادات اليت غريت بعض مطالب ج  %66 5502 اية امحللشا
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بادرة من املفوض–حتليل إعادة حفص مطالب امحلاية  .10  مب مقدم الطلب هو ماكل الرباءة أو الغري أو إعادة الفحص 

هادات  أ  3026................................................................... الطلبمقدمماكل الرباءة هو  –لشا

يع مطالب )1( يد  مجتأ  %21 646  امحلايةك

يع مطالب )2(  %9 264  امحلايةمجإلغاء 

 %70 2116  امحلايةتغيري مطالب )3(

هادات  ب  5192............................................................................ الطلبهو مقدم الغري –لشا

يد  )1( مجتأ  %24 1249  امحلايةع مطالبيك

يع مطالب )2(  %13 660 اية امحلمجإلغاء 

 %63 3283  امحلايةتغيري مطالب )3(

هادات  ج  157...................................................................مببادرة من املفوضإعادة الفحص  –لشا

يع مطالب )1( يد  مجتأ  %11 18  امحلايةك

يع مطالب )2(  %23 36  امحلايةمجإلغاء 

 %66 103 ية امحلاتغيري مطالب )3(

ية  )ب( ئياانت إحصا تجاجات املودعة يف الفرتة ب حشأن عدد الا  2011-1996ب

ية نة املا لا  العدد  الوصف لسـ

تجاج   2011   الغري–حا
رش أو مبوافقة مقدم الطلب( لنبل ا  )ق

4 

تجاج   2010   الغري–حا
رش أو مبوافقة مقدم الطلب( لنبل ا  )ق

6 

تجاج   2009   الغري–حا
رش أ( لنبل ا  )و مبوافقة مقدم الطلبق

13 

تجاج   2008   الغري–حا
رش أو مبوافقة مقدم الطلب( لنبل ا  )ق

5 

تجاج   2007   الغري–حا
رش أو مبوافقة مقدم الطلب( لنبل ا  )ق

7 

تجاج   2006   الغري–حا
رش أو مبوافقة مقدم الطلب( لنبل ا  )ق

6 

تجاج   2005   الغري–حا
رش أو مبوافقة مقدم الطلب( لنبل ا  )ق

12 
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ية نة املا لا  العدد  الوصف لسـ

تجاج   2004   الغري–حا
رش أو مبوافقة مقدم الطلب( لنبل ا  )ق

31 

تجاج   2003   الغري–حا
رش أو مبوافقة مقدم الطلب( لنبل ا  )ق

5 

تجاج   2001   الغري–حا
رش أو مبوافقة مقدم الطلب( لنبل ا  )ق

2 

تجاج   2000   الغري–حا
رش أو مبوافقة مقدم الطلب( لنبل ا  )ق

5 

تجاج   1999   الغري–حا
رش أو مبوافقة مقدم الطلب( لنبل ا  )ق

7 

تجاج   1998   الغري–حا
رش أو مبوافقة مقدم الطلب( لنبل ا  )ق

4 

تجاج   1997   الغري–حا
رش أو مبوافقة مقدم الطلب( لنبل ا  )ق

9 

تجاج   1996   الغري–حا
رش أو مبوافقة مقدم الطلب( لنبل ا  )ق

11 

تب األورويب للرباءات  ملكا

نة  2010 2009 2008 لسـا

 بالرباءات األورويةعىل عدد الاعرتاضات املودعة 
نوحة  ملما

2800 2700 2770 

شأن عدد القرارات  نافذة  با  2310 2310 1980 حاالت الاعرتاضل

 %5,2 %4,7 %5,32 : %معدل الاعرتاض

 2010: نتاجئ حاالت الاعرتاض

 %29 رفض الاعرتاض
 %33 إبطال الرباءة

يغهت  %38 ا املعدةلبصاإلبقاء عىل الرباءة 

ثاين[  ]لييل ذكل املرفق ا
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ثاين لا  املرفق 

ية يات ا نوعة واآل نمجموعة من أنظمة الاعرتاض ا ل ملعت  مل

بدل مالحظات  لا
تجاجات  حوا

 الغري

الاعرتاض 
نح سابق  للما  ل

الاعرتاض 
نح  للمالالحق 

إعادة الفحص 
غري (

 )احلضوري

إعادة الفحص 
 )احلضوري(

اإلبطال واإللغاء 
 اإلداري

يا لأسرتا
 √ √  

 √  

  

  √    الربازيل

   

بل  قالصني 
1992 

 √  

   √ 

الصني 
 2000ـ1992

   √  

  √ 

نذ  مالصني 
2000 

√     √ 

تارياك  √    √  سـكو
  √  √  √ ادلامنرك

  √  مرص

     

    √  √ فنلندا

يا نأملا
   √     

  √  هندوراس

     

ند لها
  √  √    

بل ياابن  قا  ل
1996 

 √  

   √ 

ياابن  لا
 2004ـ9619

  √  

   √ 

نذ  ياابن  ما ل
2004 

√  

    √ 

نذ  يك  ما ملكسـ
2010 

√     √ 

بل  قالرنوجي 
2008 

√  

 √    

نذ  مالرنوجي 
2008 

√ 

 

 √  √  

تان     √  √ √  كسـاب

بني لفلا
 √     √ 
  √  الربتغال

    

مجهورية 
 مودلوفا

  √    
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بدل مالحظات  لا
تجاجات  حوا

 الغري

الاعرتاض 
نح سابق  للما  ل

الاعرتاض 
نح  للمالالحق 

إعادة الفحص 
غري (

 )احلضوري

إعادة الفحص 
 )احلضوري(

اإلبطال واإللغاء 
 اإلداري

 √     √ مجهورية كوراي
 √     √ الاحتاد الرويس

ياسلو   √ كفا

    √ 
يا با نإ سـ

 √ √  

    

سويد     √   لا

تحدة ملاململكة ا
 √     √ 

الوالايت 
تحدة  ملا

ية يكاألمر
 

√ 

  

  √ √ 
إعادة الفحص (

 )احلضوري

 

الوالايت 
تحدة  ملا

ية بعد  يكاألمر
مترب 16 سب 

2012  

√  

  

 √  

 

√  

 

√ 
تعراض ( سـالا

 )احلضوري

 

نظمة  ملا
باألوروية 
يوية  سـاآل
 للرباءات

  √    

تب  ملكا
األورويب 
 للرباءات

√   

 √   

   

تعاون  لمعاهدة ا
بشأن الرباءات 

)2012( 

√      

ثاينهناية املرفق [  ]ث والويقةلا

 

 

 


