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  قانون الرباءاتاملعنية بالدائمة اللجنة 
 

  الثامنة عشرةالدورة 
 2012مايو  25 إىل 21جنيف، من 

 
مستشاري بني التواصل سرية  لوانب العابرة للحدوديف ما يتعلق باجلتملة حلول حم ومناهج

الرباءات وموكليهم
ّ

  
 
  األمانةمن إعدادقة ثوي

 مقدمة

ية بقانون الرباءات  .1 نة ادلامئة ا نوفقا للقرارات اليت اختذهتا ا ملعللج رشة ً ثة  ثا رشة وا ية  ثا عخالل دورتهيا ا لع ل ن تني ل للا
توايل من  ناير 29 إىل 25 ومن 2008 نيويو 27إىل  23لعقدات عىل ا يف، 2009ي  تني  األمانة أعدتجن يف  تني سـدرا ليأو

شار الرباءة ومولكه حصانة العن  ّعالقة بني  تان (مست  ).SCP/14/2و SCP/13/4ثيقالو

توتو .2 ثةل SCP/13/4ث الويقة حا تعددة  عنم عىل بعض األ ماألوضاع القانوية يف بدلان  تالفات توحضن  بني خالا
سوابق(القانون العام و القانون املدين ياق  القضااي عاجلتكام ) لالقامئ عىل نظام ا شأ يف ا سـاليت  لن نت بعض ت تضمادلويل و

نة  شت اليت ملمكاحللول ا يدعىل قنو  . ادلويللصعا

يع نطاق املعلومات  يف SCP/14/2ثسامهت الويقة و .3 تعددة يف عن الوضع القانوين سـتو مأنظمة قانوية   دراسة يف إطارن
ية بعد ادلويل ت وناولت،طنو سد  لا َّا تعددة الواردة يف جمل ثل اتمليف األحاكم ا مالصكوك ادلوية  ية ابريس ول اتفاق جوانب قفا

ية الفكرية تجارة مللكحقوق ا تصةل اب ل ا تعلق اب  العامالاتفاق و)ياتفاق تربس(مل مربرات  ث الويقةقدمتو .اخلدماتيف لتجارة ملا
شار الرباءات ومولكه علق تت خمتلفة ّحبصانة العالقة بني  يةخلصت كام مست تاجات الر ئيسـالا ثةل عن  وسـتن جماالت مأوردت أ
ملنة يف امممعل   .سـتقبلك

ية بقانون الرباءاتًمعال ابلقرار اذلي اختذته و .4 نة ادلامئة ا نا نعقدة يفدورهتا يف ملعللج رشة ا سة  مل اخلا  إىل 11من  عم
توبر  15 يف2010كأ تني هبدف .SCP/16/4 Revثأعدت األمانة الويقة ، جن يف  نة سـ اليت مجعت هاتني ادلرا للجساعدة ا م
بحث يف عىل ية اليت ث وتلخص الويقة . املوضوع هذالمواصةل ا نقاط األسا سـا شت ل سابقةادلوراتخالل قنو يال ل ا ً كام تقدم  حتل
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نقاط تكل ا لمفصال  ل يل، .ً تح ل وعىل أساس هذا ا توصل إىل ادلراسة  تقرتحل نة لا شرتك بني أعضاء ا للجتفامه  يشلك يك م
تابعة املوضوع ملأساسا  توي ادلراسة عىل قامئة .ً حت وأخريا،  شات اليت تدور حول غري شً نا يع قد تكون ذات صةل اب قامةل مبوا مل ض

يد ادلويل  .لصعهذا املوضوع عىل ا

نعقدة من و .5 رشة ا سادسة  ملخالل دورهتا ا يف2011 مايو 20 إىل 16عل بت جن يف  ية بقانون طل،  نة ادلامئة ا نا ملعللج
ية يف مامجع معلومات عن  من األمانة الرباءات ية واإل مياملامرسات الو قلن تعلق ط توصال بني رسية لابجلوانب العابرة للحدود ي  لا

ية  "1 ": أمور أخرىبنيمبا يف ذكل، من ّومولكهيم  الرباءاتمستشاري  تعلقة والقواعدطنالقوانني الو ابجلوانب العابرة مل ا
شاري رسية لللحدود  تواصل بني  تا شالك و "2"؛ ّ ومولكهيمالرباءاتمسل تعلقةملا تواصل رسية لحدود ابجلوانب العابرة لل ملا لا

شاري  بدلان و "3"ّ ومولكهيم؛ الرباءاتمستبني  تاحة  للاحللول ا شالك واألقالميمل يةمل حلل ا ية ملتبقا توايت الو ن عىل ا طسـ مل
ية وو نا ئا يةلث تعددة األطراف واإل ميا  .قلمل

يه، قدمت األمانة الويقة  .6 ثو ية بقانون الرباءات إىل SCP/17/5عل نة ادلامئة ا نا رشة  خاللملعللج سابعة  ع دورهتا ا ل
نعقدة من  سمرب 9 إىل 5ملا يف 2011ي د شات، قررت  وعقب .جنيف  نا قبعض ا ية بقانون الرباءاتمل نة ادلامئة ا نا  أن ملعللج

توسع نطاق  ناجه توحضل SCP/17/5ثويقة السـاألمانة  تعلقة  ملا متةل ملا يف جمال ِّاليت حددت حملابلقضااي العابرة للحدود واحللول ا
شاري لارسية  ًبعا ذلكل،  و.ّ ومولكهيمالرباءاتمستتوصال بني  نة ِّتقدم ت نظر فهيا ا ية ليك  للجالويقة احلا ت ل نة ث ثا مخالل دورهتا ا ل

ت سـرشة اليت  يف 2012  مايو25 إىل 21عقد من ع  .جنيف 

تذكري بأن .7 رشة أشارت  بعض الوفود لوجيدر ا سادسة  عخالل ادلورة ا ية بقانون الربللل ننة ادلامئة ا أن إىل  اءاتملعج
سأةل  يد القانون واإلجراء الوطين، ئ، وإىل أن الريسالقانون الوطينتقع يف نطاق ملهذه ا تالفات عىل  صعأقر ابال رصح و خ

نة مل تالحظ أب شرتكة يف ي للجأن ا بادىء ا توى ادلويل أو مجموعة من ا ملتوافق لآلراء حول وضع القواعد واملعايري عىل ا مل ملسـ
تعلقة للمناجهواف  تقدمي رشح  وهبدف.1املرحةلهذه  تعرض هذه  ابلقضااي العابرة للحدودملا نة يف هذا اجملال،  تسـ واحللول ا ملمك

يارات بإجياز ثالويقة  شرتكةلدوية أو  عايريقواعد وموضع  بتاملربطةخلا بادىء ا ملمجموعة من ا متةل حلل القضااي مل يات قانوية  حم كآ ن ل
يات أو  ادلول األعضاء أنيعين  ال هذاولكن . العابرة للحدود ثل هذه اآل لتوافق عىل وضع   .تقتنع جبدواهامسـ

تعلق  ية يف ما  يحملة عن القوانني الو شاري الرباءات ومولكهيمبرسية طن تواصل بني  ّا ت  مسل

يد الوطين رسية عىل ا لصعا  ل

بدلان  .8 ية ا لتفرض أ رسيةالزتامات  الرباءات مستشاريعىل غلب رشيعا لابحملافظة عىل ا يةلتمبوجب ا قواعد  أو طنت الو
ها  سلوك اليت  تضعا ية ل يات ا نا يةأو ملهمجلع ية احلكو ماللواحئ ا رسيةرض الالزتام ب وشلك عام، يف.لتنظمي عىل  لابحملافظة عىل ا

شورة كشف عن أية معلومات لا  الرباءات عدممستشاري ملتعلق اب ياهمم يسدوهنااليت ت ناء  قأ يةب ث باهتم ا ملهنوا ناك .ج ه ولكن 
بدل ثل هذا الالزتامُان اليت ال يلبعض ا  .مفرض فهيا 

اإلجراءات إطار  يف ةخاصحصانة  ابحلصول عىليف حد ذاهتا  بعض القضااي املطروحة تتعلق ،القانون العامبدلان يف و .9
ية شفيتعلق يف ما ئالقضا  .لك اب

تواصل القانون العام بدلان تعرتف بعض  "1"  يهو، ّومولكهيم غري املامرسني مستشاري الرباءاتبني لحبصانة ا
 .ّحلصانة العالقة بني احملايم ومولكه مماثةلحصانة 

                                                 

 .17، الفقرة SCP/16/8ثنظر الويقة ا 1
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تواصل  متتعي، ال األخرىالقانون العام بدلان ولكن يف بعض  "2" ّومولكهيم  غري املامرسنيالرباءات  مستشاريبني لا
 .حصانةبأية 

سأةل هذه ختصع  قانون املدين،البدلان ويف  .10 رسيةملبدأ الاملا ي للزتام اب يةًاذلي يرد معوماة ملهنا نا ية وا ئ يف القوانني املد جل  .ن

هادة أمام احملامك يف العديد من بدلان القانون املدين،  "1" ناع عن ا لشإن احلق يف الا ها الالزتام تم سأةل  يشمليف  م
رسية  ية لاب توي عىل املعلومات أو يف /وملهنا شموةل حتإصدار الواثئق اليت  بق عىلذاهبملا  ينطالالزتام ال 

 . غري املامرسنيالرباءات ستشاريم

تواصل ،  يف بعض بدلان القانون املدين،ولكن "2" لتع ا من مبئيا ابمحلاية غري املامرسني مستشاري الرباءات مع يمت
شف  يخالل أيضا لكا  .ةئاإلجراءات القضا

تواصل حتمي رسية بعض بدلان القانون املدين اليت ابدرت و "3" بإصالح ملامرسني غري امستشاري الرباءات مع لا
باتقانون  ية الفكرية   أوثاإل هادة  احلق بشلك رصحيليحدد مللكقانون ا ناع عن ا لشيف الا  . الواثئقزتقدميتم

يد ادلويل رسية عىل ا لصعا  ل

ية حلصانة اب الاعرتاف خيصيف ما  .11 تعلقةجنباأل بات ملا متد ًمعوما، ث ابإل يد القانون للاجمللس اإلداري عا تو حهد ادلويل  لمع
ياتمبادئ اإلجراء 2004يف  )نيويدروا(اص اخل ية ةن املد هد احلقوق ّأعدهتا  اليت طنعرب احلدود الو شرتكة  ملعمجموعة دراسة  م

ية  يه و،2ناألمريييك ويويدروا جهيبادئ تو دف إىل هيً حكام 31تتضمن ومشاريع وإصالحات القانون الوطين يُسرتشد هبا يف م
تالفات بني خسوية الا تلفة ية طنالقواعد الو ت يةخملا نشأن اإلجراءات املد يات مراعاة ، مع ب  .عات العابرة للحدودازنملاصخصو

يازات واحلصاانت عىل  18 املادة تنصو باتمتالا تعلقة ابإل ثا نص عىل أنه جيب مل يازات وحصاانت وطرق "ت كام  تيل ا متفع
بات أو غريه أو لطرف معنيحامية مماثةل  شف عن اإل تعلق اب ث يف ما  لك يق".علومات األخرىاملعن ي تعل وشري ا ت عىل هذه الت

يازات تقوم حبامية مصاحل هممة إال أهنا قد إىل املادة  بات الوقائعحتول دون متأن الا تالفاتتربز   كام،ثإ بني نظام وآخر  خالا
يث  ميي حمن  شالك هاألساس املفا يازات وا تقين لال ملوا ت نامجةمل ند لا ناسب  يار القانون ا ع عن ا مل   . القواعدذهتطبيق هخت

رسية و .12 تعلق  بيف ما  تواصل ي شلك خاص، فإن   الرباءاتمستشاريبني لا بومولكهيم  ية ّ بدلان غلبأ  وأقوانني ح يتتال لا
 . اجلوانب العابرة للحدودملعاجلةقواعد 

بدلان اليت  "1" تواصل برسية تعرتف لمن بني ا يني مستشاري الرباءاتمع لا بدلان اليت ،طنالو ناك بعض ا ل  ف تعرته
تواصل برسية  سجلني مبوجب القانون الوطين األجانب،  مستشاري الرباءاتمع لا املعين أو أهنم ممبا أهنم غري 

نقابة احملامني تحقوا  بمل  ثاليل يل ا مل عىل   .سب

بدلان،  "2" تواصل لولكن يف بعض ا لثىن ا باري وإن األجانب  مستشاري الرباءاتمع يُسـت شف اإل جمن ا  اكنوالك
 .ارسنيمستشارين غري مم

ية بدلان القانون املدين، و "3" تعلق ابجلوانب العابرة للحدود غلبيف أ ية يف ما  توفر خربة  يال  معل تواصل لرسية ت بني لا
يدية لغيابًنظرا ، ّ ومولكهيم الرباءاتمستشاري شف ا ه إجراءات ا شف املعلومات لمتلك كاليت قد تفرض 

رسية شف العابر للحدود بدلانت يف ا الرباءتشارومسولكن قد خيضع . لا ية إىل ا لكالقانون املدين ا  يف ملعن
نظر القانون العام بعض بدلان  رسية اليت لبغض ا متدت و.موطهنم األصيلوفرها يلعن حامية ا  بعض بدلان عا

                                                 

ية 2 ية عرب احلدود الو نبادئ اإلجراءات املد طن  :)نيويدروا/معهد احلقوق األمرييك (م
. http://www.unidroit.org/english/principles/civilprocedure/main.htm 
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تعلق لرسية ابالالزتام  أو احلصانة القانون املدين  وجب القواننيمبغري املامرسني ستشاري الرباءات مبييف ما 
سائدة  يللا  .القانون العامبدلان   احملامك يف بعضأمامابحلصانة  الاعرتاف تسههبدف 

تعلقة ابجلوانب العابرة للحدود  ملالقضااي ا

تالفات جند  .13 تواصل  رسيةنطاق أي  ،ابحلصانةالقانون املوضوعي اخلاص لك من  يف هممةخا  مستشاريبني لا
يار القانون و،ّ ومولكهيمالرباءات تالفات حتدد مدى اعرتاف ، ة اخلاصةلادلوي ةينقواعد القانوال/ختا ّوتكل الا قانون باحملامك خ
نيباملوضوعي احلصانة  جبدل األ رسية، نطاق القانون املوضوعي  يعاجل وفامي .لل يار يتناوللا  الاعرتاف ادلويل يةنقواعد القانوالخت ا

رسية أو ةجنبياألبقانون احلصانة    .لالالزتام اب

تا .14 شالك ا لمت حتديد ا ل تعلق مل شارهيم يف جمال ابجلوانب العابرة للحدوديية يف ما  رسية الاتصاالت بني الزابئن و مست  ل
 :الرباءات

باري  "1" شف اإل يني يف جمال الرباءات  شارين الو جقد تضخع الاتصاالت مع ا للك ن طت تقايض يف ملس ليف حاالت ا
بدلان األخرى ن، من بني أمور أخرى،يتسببمما  لا يةلت برتاجع القدرات ا يني يف جمال للم فسـا نشارين الو طت س

شارين األجانب يف جمال الرباءاتالرباءات  .ملست ابملقارنة مع بعض ا

ياب قوانني  "2" رسية العابرة للحدود تعاجل رصحيةوقواعد غإن   تؤدي إىل شك يف ما إذا اكنت احملامك لجوانب ا
رسية بول ا لملزمة  يةمبوجب قانون األنظمة  تنشأ اليت بق يد الوطيناألخرى ئالقضا  وعالوة عىل .لصع عىل ا

يجة  ذكل، شارين لنتقد يصعب توقع ا ية معاجلة الاتصاالت مع ا تيف احلاالت اليت تقرر فهيا احملامك ا ملسحملل
يازالعرتاف اب ويرتتب عىل قرار احملامك اب. عىل حدة لك حاةلحسب األجانب يف جمال الرباءات يةاتمتال  جنب األ

بة لألطراف يف لك حاةل عىل حدة  ية اب لنسـتلكفات إضا هااليت تدافع عن ف  وابإلضافة إىل ذكل، قد .قفمو
شأن تتخامص يةب األطراف  سائل اإلجرا ئا بل معاجلهتا مل سائل  ق ونفق مواردها عىل هذه ا مل يةمسائلللت  .ع املوضو

رسية الاتصاالت مع  "3" شارين بيف احلاالت اليت ال يمت فهيا الاعرتاف  يني ملستا  يف نقانويني غري املامرسنيالطنالو
يد الوطين، ية ال تكون احملامكلصعجمال الرباءات عىل ا شارين طن الو رسية الاتصاالت مع ا ملست ملزمة ابالعرتاف  ب

يةاجملامةل عىل أساس   يف جمال الرباءاتاألجانبنالقانويني غري املامرسني   .ئالقضا

شارين الو "4" نال يضمن القانون الوطين حامية ا طت باري التصاالهتم مع يني يف جمال الرباءات ملس شف اإل جمن ا لك
نازعني الزابئن شارين ملت ا رسية الاتصاالت مع ا ية، وإن اكن القانون الوطين يعرتف  بدلان األ تيف ا ب ملسل بج ن

 .األجانب يف جمال الرباءات

رسي "5" باري لالتصاالت ا شف اإل ية إىل تفادي ا ية الرا تدابري ا ترب ا لال  ج لكم لعمل ل ياق عرب حدوديتع ثل سـة يف  م، 
يد عىل الاتصاالت  شفوية ولتقيا شرتك للواثئق لا يع ا تو ملا شار قانوين غري ممارس يف قل شار قانوين و تمع  ست مس م

يع احلاالت كام أهنا قد تزيد جمال الرباءات، ية الفكريةتمج فعاةل يف  شورة يف جمال ا مللكلكفة تقدمي ا  .مل

 حدود ابجلوانب العابرة للمتعلقة مناجه

ثتوي الويقة  .15 رسية  SCP/17/5حت ية تعاجل اجلوانب العابرة للحدود  لعىل قوانني وقواعد و تواصل طن  مستشاريبني لا
ولن ). ث من تكل الويقة26 إىل 8نظر الفقرات ا(وبدلان القانون املدين  القانون العامبدلان يف عدد من ّواملولكهيم الرباءات 

نا الفقراتنورد نص تكل  تفي  ه و بع إلقول ابسـنك تلفة  بقة يف بدلان  تتن القوانني ا خم تعلق ابجلوانب مناجه ملط يتلفة يف ما  خم
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ّشار الرباءة ومولكهالقامئة بني حلصانة العالقة العابرة للحدود  ية  القانون العاموتعرتف بعض بدلان . مست جزء جنبابحلصانة األ
بق بدلان أخرى قانون يامن  يار القواعد القانوية  تطمن ا ن بت تايل خ يةاحلصانة ل احملامك فرتفض اب  القانون العامتوسع بدلان .  جنباأل

نح  بدأ  شلك رصحي نطاق  ماألخرى  م شمل ب األجانب من خالل إدراج أحاكم رصحية يف قانون الرباءات والكء لياحلصانة 
بات  .ثالرباءات أو قانون اإل

تعلقو .16 شالك يف ما  ية بدلان القانون املدين أية  يال تواجه أ م رسية غلب تواصل ل ابجلوانب العابرة للحدود   مستشاريبني لا
رسية بدون ّاألجانب ومولكهيم يف أداء الرباءات  شلك عام إىل الالزتام اب يف، مبا أن هذه الاتصاالت ختضع  بدل  لهماهما  ب مض ك

شف يف احملمكة  بدلان القانون يفرسية الاتصاالت غري املامرسون الرباءات  مستشاروولكن فقد بعض . لكأن ختضع إىل ا
ية وخاصة يف ّمولكهيم ع ماملدين  بدلان األ بيف ا يا . القانون العامبدلان جنل ًو شلكة، سع بعض تكل معدت ملإىل احلد من هذه ا

بدلان  بة حملايم الرباءات، مبا يف ذكل رفض إبالغ الواثئق، هبدف احلصول عىل الاعرتاف إىل لا رسية اب سـنظمي الالزتام اب لنت ل
رس نيب اب لاأل ثل هذا الهنج فعاال يف بدلان . القانون العامية يف بدلان ج ترب  ًولكن ال  م احلصانة ًاليت ترفض قطعا  القانون العاميع

شارين غري املامرسني رسية  ية أو الالزتام ب ا تاأل للمسب لج  .ن

ية و .17 تا لتصف الفقرات ا ناجه ل تلفة للجوانب العابرة للحدودملا  . خملا

نيب بات القانون األ جإ  ث

تحدة األمريية تعرتف .18 ك بعض الوالايت يف الوالايت ا ية أو الابحلصانة مل يار لرسية عىل أهنااب زتامجنباأل خت جزء من ا
لالقواعد القانوية ادلوية اخلاصة/القانون متدت احملامك. ن يةعوا تدا ية الا يدرا ئ ا ب ل يني يقوم ألف يار حدسـ مهنجني أسا ختهام عىل عدم ا

ي يامن يقوم اآلخر عىل ا ختقانون  تعلق ابالعرتاف ب نح إىل حمايمابحلصانة يار القانون يف ما  ويف . والكء الرباءات األجانب/ُتماليت 
يار القانون، ال  ياز ألُيعرف ختإطار الهنج القامئ عىل عدم ا نيبرباءاتالخصايئ متبأي ا ترب حمايم أمرييك وال  ج األ يعمبا أنه ال 

ساعد حمايم مويل أو  ية احملامك. ك بع أ غلبولكن  متدتت يار القانون اذلي  يع الهنج القامئ عىل ا أو عىل " هنج الاتصال"إما عىل  خت
ثل هنج " يفةملاملعامةل اب بارش القامئ عىل املصلحة امللزمة"أو عىل " ظوالو يمتتع ، قد "هنج الاتصال"ويف إطار ". ملالهنج ا

تواصل  ساعدة عىلابحلصانة مع والكء الرباءات األجانب لا تعلق اب مليف ما  ية، رشيطة أن ي بات الرباءات األ تابعة  ب  جنطل م
نيب اذلي تطّبق احلصانة  بدل األ جمبوجب قانون ا يه ل بعة يف فأودع  ياسة العامة ا تعارض القانون مع ا تالطلب وأن ال  سـ ملي ل

تحدة األمريية كالوالايت ا  .3مل

شة أعاله مدى صعوبة الوضع يف و .19 نا قتربز ا ند امل تحدة األمريية  لالوالايت ا ع ك القامئة بني احملايم احلصانة تعامل مع مل
تعلق مبحايم الرباءات ووالكء الرباءاتّومولكه  ليشمل ّومولكه القامئة بني احملايم احلصانة ًمعوما نطاق ّويوسع . يوخاصة يف ما 

شورة القانوية إىل الزابئن يف بعض احلاالت نحمايم الرباءات ووالكء الرباءات اذلين يقدمون ا ترص. مل  القانون عىل يقوال 
تعامل مع سب معاجلة احملمكة لطلب  لا وقد تقوم . احلصانةحوالكء الرباءات مبا أن القرارات تصدر يف لك حاةل عىل حدة 
نة  ية أي يف إطار الاتصاالت القانوية بني احملايم ّومولكه بني احملايم صاحلا نيف احلاالت ا حسب قدرة احملايم ّومولكه لطبيع

ية القانوية نا شورة القانوية تطلب هبدف ارتاكب جرمية أو احلصانة ُوقد تفقد . ملهن ُاخلاصة مبحايم الرباءات إذا اكنت ا ن مل
يال نازل احلصانة ُوقد تفقد . حتالا تأيضا إذا   .عن حقهّاملولك ً

ية و .20 تول مايرز سكويب ضد رشكة رون بوالنكقضيف  نة 4يسـرشكة بر ية 1999لسـ  يدرا يويورك ا ل، مل تعرتف حممكة  لفن
يل الرباءات ومولكه صانة العالقة بني حب ّو شلك رصحي عىل لك نص  رشيعي الفرنيس ال  متد مبا أن القانون ا بلويل أورويب  ي لتك مع

متدها . تكل الاتصاالترسية  رسية اليت  ية اخلاصة اب تأد تربت احملمكة أن القواعد ا موا يعب ل ي ل تب ع متدين دلى ا ملكهد الوالكء ا ملعع
                                                 

يكني   3 سة ديرنغ  سة دوبالن ضد مؤ يلانظر مؤ ي س  ).1975مركز حل الزناعات  (71-1169، 1146حق  ف، مل397مس
تول مايرز سكويب ضد رشكة رون بوالنك رورير،   4 نوية يف جمال الرباءات، 52يسـرشكة بر تحدة الربع ا سـ جمةل الوالايت ا احملمكة  (188، 1897د 2لمل

يويورك،  نوب  ية األمرية،  يدرا نا ك جل  ").رون بوالنك) ("1999لف
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نح والكء الرباءات األورويني ما مياثل  مل)EPI(األورويب للرباءات  ب  ّحصانة العالقة بني ويل الرباءة ومولكه مت يف الوالايت ك
تحدة ية يف احملمكة. ملا رشكة فر تقدمي اكفة ملفات ويل الرباءات األورويب  يه، صدر أمر  سـو ك ب نعل نحو ذاته، رفضت . ل لوعىل ا

نح  ماحملامك األمريية  يةحصانة ك شورة يف جمال ا مللكا ية مل يون، كام برز يف  يااب قض الفكرية اليت قدهما والكء الرباءات ا ن نهويويل ل
نوتا لضد  باري1986 يف مي شف اإل يون إىل ا يااب يث خضعت اكفة الاتصاالت اليت أجراها والكء الرباءات ا ج  لكح ن ولكن . ل

ياابين يف  ية ا تعديالت عىل قانون اإلجراءات املد لبعد إدخال ا ن نحت والك1996ل ء الرباءات احلق برفض اإلدالء م، اليت 
تعلق بأية وقائع يهادهتم يف ما  ها الالزتام اببش يويورك يشمل  ية وتقدمي واثئق دلمع تكل الوقائع، اعرتفت حممكة  نرسية ا ب ملهن ل

ية حب يدرا لا تواصل رسية صانة لف بدأ ّومولكه ايابين غري ممارس براءات كبني ويل لا ملوفقا  ثل ً ية اب ملاملعامةل القضا يف إطار القرار ئ
ية  تورقضاذلي أصدرته يف  تربات ادل ساي احملدودة ضد  كرشكة إ خم تقيض . 5ريدي ي ثل  بدأ املعامةل اب يق  ترب أن  يوا مل ب مع تط ُ

ية أمرييةجتاوز أية  يا بارات  كا سـ سـ  . عت

نازع هذا الهنج اذلي يقوم عىل الاعرتاف و .21 نيب عىل أساس  تبقانون أ نظر ميكالقانون ادلويل اخلاص /القواننيج ين أن 
يه عىل أنه  بات املوضوعي أو قانون نتاجئ يؤدي إىل لإ يق قانون اإل ية للك نظام وطين  بة مما يضمن املرونة الاك ثنا ب لتطسـ ف م

ية الفكرية ية. مللكا ياب املعايري ادلوية، يوفر الهنج حال يأخذ األوضاع الو نويف  ل طغ بار ً تج عن اعامتد . عتبعني الا ينولكن قد 
يةلهذا الهنج تاك نيب مما يزيد الغموض القانوين فيف إضا جنظر يف القانون األ ية و. لل  رون بوالنكقضمبا أن قرار احملمكة يف 

ياب  متد عىل  غا بدلان القانون املدين لوضع معايري حصانة العالقة مع ع لشار الرباءات يف القانون، فقد قدم بعض احلوافز  مست
نيب من ا نرص رضوري لالعرتاف األ جقانوية  كع ثل هذا الهنجن متد  مبدلان اليت  تع  .  6ل

تارت هنجا مماثال  .22 يا القانون العامبدلان خوا نوب أفر ثل  يقاألخرى  ج تواصل . م تع ا لو شار يمت يل الرباءات احملمستبني 
شار  شورة القانوية إىل ابحلصانة جنيب الرباءات األمستو يا إذا أجريت الاتصاالت هبدف إسداء ا نوب أفر نيف  مل يق ّمولك ج

تواصل متتع يو.  أو حصوهل علهيامعني نيب ومولكه ابحلصانة بني لا ّشار الرباءات األ ج شارالإذا اكن مست تويل   وإذا ان قانويامسك
شار  شورة القانوية من  تأجريت الاتصاالت هبدف احلصول عىل ا ن نيبالرباءات مسمل كويف حال مل يكن ويل الزبون . جاأل

ًشارا قانويا، ال يكون املوقف واحض ن ًت سأةلمس يال هذه ا ها  ملا متاما مبا أن احملامك مل تعرب عن مو ح قف ً ً. 

يةمهنج قانون احملمكةتطبيق   حملل ا

بات احمليل  القانون العامبدلان تطبق بعض  .23 ية(ثقانون اإل تفادة ) حمللقانون احملمكة ا سـبت يف ا الرباءات مستشار ّلل
نيب  با ما يواجه وي. من احلصانةجاأل كويف هذه احلاةل، غا نيب فقدان رسية الرباءات ل ًل تواصل جاأل مبا أنه غري ّمولكه مع لا

بدل لسجل يف ا  .م

يا  لأسرتا

نح  .24 ية رشطا  يدرا يا ا يا، وضعت حممكة أسرتا مليف أسرتا ل ل ًل ييل " عمتدملارباءات الكويل "إىل احلصانة لف ية إييل  ليف  قض
يع األدوية يف إيرندا  لورشاكه ضد رشكة فايزر  ية  تقري137، )2004(لتصن يدرا لر احملمكة ا ية (573لف يدرا يا ا لحممكة أسرتا ) لفل

ييل ورشاكه(" ترص"). لإييل  يات حصانة العالقة قوا سجل يف أسرتا متد عىل الاتصاالت مع ويل  لمع ويل الرباءات ا م ك . ملعك
يد نطاق  متد قرار احملمكة عىل  تقيوا متديناحلصانة ع نح إىل والكء الرباءات ا ملعالقانوية اليت  تم رشوع قانون . ُن نص  مولكن  ي

يع نطاق 2011لسـنة  يا عىل تو سـ يف أسرتا شاريتلاحلصانة ل  .األجانب مبوجب القانون الرباءات مستشمل 

                                                 

ساي احملد  5 يية رشكة إ تور ريدي، قض تربات ادل كودة ضد  نوية يف جمال الرباءات، 77خم تحدة الربع ا سـ  جمةل الوالايت ا  ف، امللحق 406، 1854د 2لمل
يو يورك، 341د 2 نوب  ية األمرية،  يدرا ن، احملمكة ا ك جل  ).2005لف

يذية لالنفا 6 ية والالحئة ا ية الفر تعديالت عىل القوانني الو ثال ا يل ا نفنظر عىل  لتب سـ ن ل مل نس شأن الرباءاتط ية األوروية  با ب  .ق
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 كندا

ندا  .25 شاري الرباءاتكال تعرتف  ية ضد رشكة و.  األجانبمستحبصانة  سؤو ييل إيكوس احملدودة ا ية رشكة  ليف  مل ل قض
يع األدوية يف إيرندا  لفايزر  ية 2006، )2006(لتصن يدرا ل احملمكة ا ية عدم الاعرتاف 1465لف يدرا ندا ا ل، قررت حممكة  لفك

تواصل عىل الرمغ من أن ابحلصانة  يومولكهيم بني والكء الرباءات لا تحدة مبوجب املادة ابحلصانة متتع ّ  من 280مليف اململكة ا
ية والرباءات نا عقانون حق املؤلف والرسوم والامنذج ا نة لص تواصل برسية رتف ُيعومل . 1988لسـ  أنه أجري عىل الرمغ من لا

تحدة ندية أن . مليف اململكة ا ثل لكورصحت احملمكة ا ية اب ملاملعامةل القضا ندا ابالعرتاف ئ بدلان مل تلزم  كبني ا شأ يف حبصانة ل تنمل 
نديون من . كندا يد والكء الرباءات ا ية، ال  ية األسرتا لكوعىل خالف ا يسـتف ل تايل، إنو. احلصانةلقض حبصانة  الاعرتاف لاب

نيب الرباءات مستشار العالقة بني  يع نطاق ّومولكه جاأل سـتجاوز جمرد تو شارياحلصانة ي شمل  ية  تالو ي سن مل  الرباءات ط
ترص ابألحرى عىل الاعرتاف  بق أن حبصانة فيقاألجانب،  وفامي يرتك القانون . هبا مبوجب القانون الوطينُاعرتف يسـجديدة مل 

تعلق ابجلوانب العابرة للحدود، احمليل بعض الغموض يف بات فإن ي ما  شارياحلصانة نح مللالرفض ا يني  الرباءاتمستإىل  حملل ا
شجع ابلرضورة واألجانب غري املامرسني  ّقل ال  ية الفكريةي ندي  نظام ا شورة القانوية مهنم يف ا للملكاحلصول عىل ا لك ل ن  .مل

تحدة  ملاململكة ا

ياغة املادة  .26 نادا إىل  صا ً ية والرباءاتق من 280ست نا عانون حق املؤلف والرسوم والامنذج ا نة لص بدو أن 1988لسـ  ي، 
ترص عىل حصانة العالقة مع  تقويل الرباءات  تواصل ك تحدة أو مع األشخاص لا سجلني يف اململكة ا ملمع والكء الرباءات ا مل

توفر أ. فقط) بأي والكء الرباءات األورويني(باملدرجني يف القامئة األوروية  تعلق توال  ثة صادرة عن احملامك يف ما  يحاكم حد ي
متل  يق ا حملاب  .عىل والكء الرباءات األجانبللحصانة لتطب

بادئ القانون املوضوعي يع  متو  سـ

يع القانون العامبدلان يف بدلين من  .27 بل عىل تو نص يف ا بات احمليل أو قانون الرباءات أو قد  نص قانون اإل سـ،  ي ث ملسـتقي
بدأ املوضوعي اخلاص شاري ابحلصانة  ملنطاق ا تشمل  سي ها . األجانبالرباءات مل ند اعرتا فو شار القامئة ابحلصانة ع مستبني 

نظر ّالرباءات ومولكه بدلان أن  ت، عىل احملامك يف تكل ا شاري هل " 1: "يف ما ييلل " تطابق"األجانب الرباءات مستوظائف 
متد  ملعوظائف ويل الرباءات ا نيبات الرباءمستشار وهل "2"؛ )نيوزيالندا(ك للعمل يف جمال الرباءات مبوجب " مفوض" جاأل
بق يف بدله  ية الفكرية(يطالقانون اذلي  تعديل قوانني ا مللكرشوع القانون األسرتايل  ل  ).م

يا  لأسرتا

ية الفكرية  .28 تعديل قوانني ا رشوع القانون اخلاص  مللكيقرتح  ب  إدخال تعديالت عىل 2011لسـنة ) سـتوىملارفع (م
ويمت . والكء الرباءات األجانبلتشمل ّومولكه  الرباءاتكويل بني حصانة العالقة نطاق أهنا أن توسع قانون الرباءات من ش

يع نطاق تعريف  سـيق ذكل من خالل تو ليشمل األشخاص املفوضني للعمل يف جمال الرباءات مبوجب " كويل الرباءات"حتق
رشوع القانون عىل معايري أ. قانون بدل أو إقلمي آخر توي  موال  بق هذه . خرىحي إال خالل مدة تفويض احلصانة تنطولكن ال 

ية الفكرية شأن ا شورة  مللكالويل إلسداء ا ب مل يه، . ك علوناء  تواصل متتع يب تعلق ابلعالمات األرباءات الكمع ويل لا ينيب يف ما  ج
تجارية واحلقوق األخرى  يام هبذا العمل وابلعمل يفابحلصانة لا للقفقط يف حال اكن الويل مفوضا  ً نه ك ط جمال الرباءات يف مو

يث املهنج. األصيل رشوع القانون ،حومن  تد م يوسع  متحصانة الويل ومولكه  لك ية ّ شارين األجانب يف جمال ا مللكإىل ا ملست
يعالفكرية بدون  باتسـتو  .ث يف جمال قانون اإل
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رشوع القانون و .29  :من قانون الرباءات كام ييل) 2 (200الفقرة مراجعة ميقرتح 

ية الفكرية يمتثل يف إسداء ئلغرض رييس يقام  الاتصال اذلي يمتتع )2"( شورة يف جمال ا متد  مللكويل براءات  للم معك
شورة القانوية إىلإسداء هو ئاتصال جيرى لغرض رييس  عىل غرارّمولكه ابحلصانة إىل  نممارس قانوين  ّمولكه ويف  للم

 .احلدود ذاهتا

سجل أو يكون  )" ألف2"( ند لا شورة يف جمال هو ئرض رييس  لغعديي اذللسـا متد  للمإسداء ويل براءات  معك
ية الفكرية إىل  شموةل ابحلصانة مللكا مموكه  إسداء ممارس قانوين هو ئ لغرض رييس عدسـند يجسل أو عىل غرار ّ

نشورة القانوية إىل   .ّمولكه ويف احلدود ذاهتاللم

متد إشارة إىل كويل بإىل )   ألف2(أو ) 2( اإلشارة يف الفقرة تشمل )"ءاب2"( ألداء خشص مفوض معراءات 
ية  تفويضيف إطار مبوجب قانون بدل أو إقلمي آخر الرباءاتيف جمال معل  شورة يف جمال ا تقدمي ا شخص  مللك ا مل ل ل

نوع اذلي يقدمهالفكرية   ".لمن ا

 نيوزيالندا

نة  .30 يوزيالندا  بات يف  سـيعزز قانون اإل ن بح ساري املفعول يف 2006لث سطس1ص، اذلي أ  ةنالقانوياحلصانة ، 2007 غ أ
تواصل مي حت اليت متدين لا ت وشمل ").كويل الرباءاتحصانة "بعبارة ًعرف أيضا ت واليت(ّومولكهيم ملعبني والكء الرباءات ا

ساتيف احملامني كذكل احلصانة   .ساملؤ

نة 54املادة تنص و .31 بات  سـ من قانون اإل  :عىل ما ييل 2006لث

تواصل " شارين الحصانة ا  نلقانوينيملستمع ا

شار قانوين ل ايمتتع )1"( تشخص اذلي حيصل عىل خدمات قانوية من  تعلق حلصانة ابمسن تواصل ييف ما  بني لاب
شار القانوين  شخص وا تا  :إذا اكن الاتصالملسل

رسية )أ( لمقصودا اب ً 

تايل )ب( تايل وللغرض ا ياق ا لجيرى يف ا ل  لسـ

ش "1" ية قانوية من ا شخص عىل خدمات  تحصول ا ن ن ملسل  قانوين؛ار الهم
شخصتوفريأو  "2" ثل هذه اخلدمات إىل ا شار القانوين  ل ا مل  .ملست

يةخلدماتيقصد اب، يف هذه املادة )2( شورةن القانويةملهن ا ية الفكرية مل احلصول عىل املعلومات أو ا  أو مللكيف جمال ا
ها متد أو ، وذكل يف حال ميتقد ملعويل الرباءات ا متدض يؤدي بعاذلي جنيب  األامرساملك ملعوظائف ويل الرباءات ا  أو ك

 .لكها

ية أو أكرثيقصد اب، 2يف الفقرة  )3( تا سائل ا لية الفكرية إىل إحدى ا ل مل  ؛مللك
نفا )أ( ية وحقملصا ية وا ية وا لعلمت األد ن  ؛ املؤلفلفب
يالت الصوية والربامجفناين األداء و داءأأوجه  )ب( تا يلتسج  ؛ةع اإلذا
يع جماالتالاخرتاعات يف )ج( ساينمج   ؛ن الاجهتاد اإل
ية؛ )د( شافات ا لعلمالا  كت
ية )ه( ياانت اجلغرا فا  ؛لب
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يةالرباءات و )و( با ناف ا تاأل ن سجةل ولص ية ا نا ملالامنذج ا ع سجةلو لص تجارية ا ملالعالمات ا سجةل ل مل وغري ا
سامت  األسامء  ووعالمات اخلدمات تجاريةلوا ية ولا نا عالرسوم والامنذج ا  ؛لص

نا )ز( فامحلاية من ا رشوعة؛مل  ملسة غري ا
تاكمةل ادلوائر تصاممي  )ح(  ؛ةلوص املشـبه الرقائق نتجاتموملا
رسية )ط(  ؛لاملعلومات ا
نامجةاكفة احلقوق األخرى  )ي( يةلا ية أو ا ية أو األد ية أو ا نا شاط فكري يف اجملاالت ا ن عن  ب لعلم ع لص  ".لفن

بق  .32 يوزيالندا،  تطيف  شار القاناحلصانة ن شار القانوين ّومولكه وين ملستعىل الاتصاالت بني ا ملستيث يعمل ا مبوجب ح
ية تواصل يكون ، وملهنكفاءته ا رسيةامقصودلا شورة القانويةيقام   كام أنهل اب نلغرض احلصول عىل ا احلصانة ُقد تفقد حامية و. مل

تني  لالقانوية يف حا نازل الرصحي ون نازل الضمينلتهام ا يون . لتا يةجراءات إملهنوقد يواجه ا بيبتأد شف بدون ترصحيبس   .لكب ا

ًناءو .33 بات اجمللس أمر  عىلب نة ثالصادر مبوجب قانون اإل سابع 2006لسـ  سطس ليف ا يوزيالندا2008غ من أ  ن، توسع 
ية احلصانة نطاق  نالقانوية ا تواصل  ليشململهن شاربني لا نيبملستا ، مبا يف ذكل والكء الرباءات األجانب ّ ومولكهج القانوين األ

توصال مقصود طاملا أن ، بدل85من أكرث من  رسية وأنه لا ياق يقام ل اب  أو مللكية الفكريةاب تعلقتاحلصول عىل معلومات سـيف 
ها ها أو هبدف احلصول علهيا أو تقد ميتقد يوزيالندا، و .مي تع مبيكونيف  متن ويل الرباءات خشصا  يك يط ليعملخاصة ؤهالت ً سـ كو

يوزيالهمين  ية الفكرية يف  تب ا نبني الزابئن و مللك ثل  و.ندامك ية الفكرية  ميعاجل والكء الرباءات جوانب أخرى من قانون ا مللك
تجاريةحق املؤلف و ية ولاألرسار ا با ناف ا تحقوق األ ن  .لص

يار اخلاص ابو .34 ملعشري ا يوزيالندا للامرسني األجانب قابةل املوظائف لي بات يف  نيف قانون اإل بدأ احلمك يعرتف أن إىل ث ملاب
نيب من خالل  متديدجاأل يار حال .قانوينال لا ً ويوفر هذا ا ناملع ًبا ي نيب يقوم عىل مت عىل  و من هجة،جالاعرتاف ابلقانون األ

يع نطاق بادسـتو نح ئمل ا ية  مل ا ية ابحلصانة عن طريق الاعرتاف احلصانة حملل ، يف حال  من هحة أخرىمبوجب القانونجنباأل
نيب ،اكنت وظائف والكء الرباءات األجانب ندا،املعينج اليت حيددها القانون األ يوز ل مقابةل لوظائف والكء الرباءات يف  . ن

بدلان ًناء عىل  الصادرةلوتوفر قامئة ا سري الوظائف ً نوعا من  أمر اجمللسب تعلق  يقني القانوين يف ما  تفا ي لوالكء " املقابةل"بل
نيب   .املعينجالرباءات األجانب مبوجب القانون األ

يل –ون املدين بدلان القان شف و هياب إجراءات ا لك يةتسغ يهنا يف احملامك األ جنب الاعرتاف بقوا  ن

تواصل برسية ُيعرتف يف بدلان القانون املدين،  .35 يني وزابئهنم لا ية يف إطار اإلجراءات ملهنبني بعض ا ية واملد نا نا ئ عىل جل
تواصل ابمحلاية مبوجب رسية تمتتع  و.نطاق واسع ية، كام ألا رسية ا ملهنا ية ال ل تخدامنن قانون اإلجراءات املد سـسمح اب  إجراء ي

شف باري أو  لكا شف اإل جا تعلق وذلكل .للواثئقلك توفر خربة واسعة يف ما  ي، ال  ّويل الرباءات ومولكهالقامئة بني ابحلصانة ت  ك
باري للواثئق اذلي يؤثر  شف اإل ياب ا بدلان، نظرا  جيف هذه ا لك لغ تواصل رسية يف ًل ، ما عدا ّات ومولكهكويل الرباءبني لا

ناءات  .سـتثبعض الا

يد الوطين،  .36 شارين رسية، اذلي لبعض بدلان القانون املدين نطاق الالزتام ابّتوسع لصعوعىل ا للمستوضع أساسا  ً
ينيمستشاري الرباءات نالقانويني، إىل  شف،ومبا أن. طنالو بدلان القانون املدين ال يوفر إجراءات ا لك قانون اإلجراءات  شأ ل ن 

تعلقة عدد شالك ا يط من ا مل  مل شاري الرباءات األجانبابحلصانة بسـ ية  رسية ا تأو اب ملسن همل  .ل

شف يف بدلان إجراءات  بدلان القانون املدين يفولكن قد يواجه والكء الرباءات  .37 األخرى، والسـامي  القانون العاملكا
شلك واحض  مل يف حال تايل.رسيةلأو الالزتام اباحلصانة بحيدد القانون  يةل واب ، عىل غرار احملامك يف جنب، قد ال تعرتف احملمكة األ

تحدة، شورة رسية ب ملالوالايت ا ية الفكريةيف جمالملا يونمللك ا ثل هذا  .ملعن اليت يقدهما والكء الرباءات ا موهبدف تفادي 
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يح ابدرت الوضع،  تعديل رشيعاهتا هبدف تو ضبعض بدلان القانون املدين  وأدخلت . ّءات ومولكهكحصانة العالقة ويل الرباتب
ية الفكرية ية أو قانون ا تعديالت يف إطار قانون اإلجراءات املد مللكهذه ا ن   .ل

ية الفكرية ِّعدل نويف فرسا،  .38 ّنص  R.422-54 (2°)مللكقانون ا شارياعىل بشلك رصحي لي   الرباءاتمستلزتام 
ية رسية ا ملهناب ها القانون رمق اليت  (L422-11تونص املادة . ل ، 67 املادة ،2004 فرباير 11الصادر يف  130-2004فأضا

ية الصادرة يف   :عىل ما ييل) 2004 فرباير 12مساجلريدة الر

سائل " ية يلزتم والكء،L.422-1ولاكفة اخلدمات املذكورة مبوجب املادة مليف أي من ا نا ية ا ع ا لص يةمللك رسية ا ملهن اب  .ل
شاورات وختضع  همتكل أو   الزابئنمعملا سـهتد فاليت  ية وت  احملامني الزمالء األعضاء أو مع الزابئن وملهناملراسالت ا

تعلقة ابمللف، واثئق ال، اكفة ب وشلك عاممذكرات الاجامتعاتو يةبدأململا رسية ا ملهن ا  ".ل

رشيعهذّسن واكن احلافز عىل  باري  لتا ا شف اإل جتفادي ا ية للتواصل لك ية يف احملامك األ نا ية ا بمع والكء ا ع جنلص  كام اكنتمللك
ية  تول قضاحلال يف   .19997 يف  مايرز سكويب ضد رشكة رون بوالنك–يسـرشكة بر

مييو .39 يد اإل قلعىل ا ية ،لصع تولقض سامهت  تب األورويب  يف حتفزي ون بوالنكرمايرز سكويب ضد -يسـرشكة بر ملكا
شأن الرباءاتعىل تعديل للرباءات  ية األوروية  بالاتفا ب تق يل إلهيا قانون الوالايت ا مل اليت  ّبت يف مدى   احمليلحدة األمرييكحي لل

تواصل عىل ّالربائات ومولكه  كويلتطبيق حصانة العالقة بني   وهبدف حامية رسية .ّومولكهكبني ويل الرباءات األورويب لا
تواصل  تحدةّومولكهيم ببني والكء الرباءات األورويني لا يفت قاعدة ، ملخالل اإلجراءات يف الوالايت ا ة يه القاعد، ةجديدضأ

شأن الرباءات153 ية األوروية  يذية لالتفا ب، عىل الالحئة ا ب ق تايل8لتنف نحو ا ل، وذكل عىل ا  :ل

بات اخلاصة ابلويلحصانة : 153القاعدة  كاإل  ث

شورة من ويل همين حبمك اسـامتس  حاليف  )1"( كا يع الاتصاالت تمتتع ،صفتهمل هين مج  ملبني الويل ا أو أي ّومولكه ك
تعلق هب ينيالالحئة  من 2ذا الغرض ومبوجب املادة يخشص آخر، يف ما  نشأن سلوك الوالكء ا بشلك ابحلصانة  ،ملهب

شف حيالدامئ  نازل يف إطار اإلجراءاتلك ا شأن الرباءات، إال يف حال  تب األورويب  ت أمام ا ب احلصانة  عنّاملولك ملك
ي  .بشلك رصحي ةملعنا

ياحلصانة طبق تو )2"( تعلق بشلك خاص عىل أي اتصال أو  ةملعنا تويقة   :مبا ييلث

بة الخرتاع معني؛تقيمي  )أ( نح الرباءات اب سـإماكية  لنن  م

ته؛الرباءة األورويبلب  طإعداد )ب( تا بع و  م

تعلق بصال )ج( حأي رأي  تعدي عىل الرباءة األوروية أو عىل طلب  ية ونطاق حامية أوي با ل
 ".األورويب الرباءة

تب األورويب ّالرباءات ومولكه كبني ويل بروية أوحصانة  قيامإىل أدت هذه القاعدة اجلديدة و ملكبق يف إطار إجراءات ا تط
تعلقةاحلصانة عىل غرار هذه صيغت وقد  ،لرباءاتل تحدة األمرييةملا بات يف الوالايت ا ك ابإل مل يس من الواحض  .9ث هل لولكن، 

                                                 

يان الفرنيس، ادلورة العادية   7 نوان 176: ث، الويقة رمق2003-2002عجملس األ يني  (7لع، ا ية أو القانوية وهمن اخلرباء القضا هن القضا ئتعديل بعض ا ن ئ مل
ية الفكرية، رمق  شورة يف جمال ا مللكوتقدمي ا يان، ادلورة العادية 176مل رش من 2003-2002ع، جملس األ ثاين  ع، مرفق احملرض اخلاص بدورة ا ل

 ).2003 فرباير
شأن الرباءات   8 ية األوروية  بالاقرتاح األسايس ملراجعة الاتفا ب توبر 13، )2/00/ر.م(ق يويخ، الصفحة 2000ك أ ن،   .191م
سه  9  نفاملرجع 
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ية لدلول األعضاء يف سـُيعرتف ابحلصانة  ية األوروالاطنمبوجب القوانني الو بتفا شأنق ييف  وال  الرباءاتبية  َّبسـك هذا ق ط
شف عن ، يف حال الاعرتاف بح ا لكأ تواصل املعين ص أمام جراءات اإلمشلكة يف إطار  ابحلصانة يطرح متتعيي واذللا

ية احملامك  .طنالو

يةو .40 ياابن، وبعد تعديل قانون اإلجراءات املد نيف ا شاهدكويليُسـتجوب حبيث  1996 يف 10ل تعلقك الرباءات   ي يف ما 
ته من الوقائع اليت عمل هبا بأي  ته لسـيف إطار ممار بغي ظيفو هادة  جيوز هل أن يرفض علومات رسية،مك اإلبقاء علهياينواليت  لشا

ية كام ييل") 2) ("1 (197مبوجب املادة   :نمن قانون اإلجراءات املد

 197املادة "

يةأن يرفض لشاهد لجيوز  )1( تا هادة يف احلاالت ا لا ل  :لش

نص علهيا املادة يف احلا "1"  ؛)1 (191تةل اليت 

ية أوفهيا يُسـتجوب  اليت تيف احلاال "2" يد تحرضات ا نان أو موزع ا يب أ ليب أو  لص سـ ملسـ ب طب  ط
متد(احملايم  مساعد الوالدة أو نيب ا ملعمبا يف ذكل احملايم األ أو اكتب حمايم ادلفاع وأكويل الرباءات  وأ )ج

ية أو خشص أو العدل  يفة د ينميارس و تعلق بأي من اكن من  خشصظ يني، يف ما  يأحد هؤالء ا ملهن
بغي اإلبقاء علهيا مكعلومات رسية؛ ته واليت  ته لو نالوقائع اليت عمل هبا يف إطار ممار ييف ظ  سـ

ية يُسـتجوب فهيا اليت احلاالت يف  "3" سائل اخلاصة ابألرسار ا تعلق اب شاهد يف ما  نا مل ي لفل
ية أو  .ملهنا

بق  )2( ّال  ند احلمك الوارد يفيط سابقة  ع الفقرة ا شاهد من ل  ".لرسيةاباللزتام ابواجب لإعفاء ا

بقا للامدة  .41 ًوابإلضافة إىل ذكل، و ناءات " 4"220ط نص عىل الا سـتثاليت  توفري الواثئق،اب اخلاصةت جيوز  بلواجب العام 
توي عىل وقائع صاحب بعض الواثئق ل يةلختضع حتاليت  ملهنرسية ا شار إلهيا يف املادة ل  الواثئق مبا يف ذكل  ،"2)"1(197مل ا

توي  ها الالزتام ابعىل حتاليت  ية املفروضة عىل والكء الرباءات، ليشملمعلومات  ثل هذه الواثئق أن يملهنرسية ا مرفض تقدمي 
 :كام ييل

 220املادة "

ية،  تا ليف احلاالت ا ها ثالويقة ال جيوز لصاحب ل هاميأن يرفض تقد  :ميتقد

[...] 

نودت املذكورة يف ابإلضافة إىل احلاال "4" سابقة، لبا ثالثة ا ل ا ث فهيا الويقة إىل أي من تنمتييف احلاالت اليت ال ول
ية تا ئات ا لا ل  :لف

سائل ثويقة  )أ( ملتوي عىل ا نص علهياحت شخص  196 املادة تاليت  تعلق بصاحب الويقة أو  بيف ما  ث دليه ي
ية  نود املادة ا نأي من العالقات املذكورة يف   يقة؛ثمع صاحب الوملعب

                                                 

ية   10  ).2007ن يويو 27 الصادر يف 95ديهل آلخر مرة بواسطة القانون رمق  كام مت تع1996ن يويو 26 الصادر يف 109قانون رمق (نقانون اإلجراءات املد
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توي عىل رس  )ب( حتويقة  يق أداءه لوظائفه العامة يتعلق بوظائف ث يف تعموظف حكويم من املرحج أن 
ها  ؛ميحال تقد

نص علهيا املادة ثويقة  )ج( تشري إىل الوقائع اليت  نص علهيا املادة  إىلأو" 2)"1(197ت سأةل اليت  ت ا مل
رسية؛ثعىل أن تكون هذه الويقة ، "3)"1(197  لختضع لواجب ا

ئةّتعدها ثما عدا الويقة اليت (صاحهبا هبا يسـتخدهما ليك ّأعدت حرصاي ثويقة  )د( يةهيادلوةل أو   عامة حمل 
يةحكويمموظف يسـتخدهما واليت   ؛)تنظمي لغاية 

ية  )ه( نا ية  تعلق بدعوى خاصة  ئويقة  بقض ت ية من قضااي األحداث، أو ويقة أو جث ثسجل  قض ضبطها يمت ب
 ."يف تكل احلاالت

يذات  قانون والكء الرباءدخليرسا، يف سوو .42 شأ 2011ل يويو 1 يف لتنفحزي ا يةلالالزتام ابن فأ  لوالكء ملهنرسية ا
سورسينطاقّوسع الرباءات، كام  نايئ ا ية اليت يضمهنا القانون ا رسية ا ي ا لل جل شمل والكء الرباءاتملهن  وابإلضافة إىل ذكل،. لي 

بقا  ًو بح ساري املفعول فرباءات البشأن حممكة القانون اجلديد ألحاكم الط ية، اذلي أ صدرا ناير 1يف لكيا ل ك، جيوز لويل 2012ي 
يل  متد  متثالرباءات ا يةطرفملع ية اجلديد،.ل أمام حممكة الرباءات الفدرا ن ونص قانون اإلجراءات املد كإجراء يطّبق  اذلي ي

بات ،مناظر رسيةمل خيضعث عىل أنه جيوز لوالكء الرباءات رفض تقدمي إ يةلبدأ ا  .ملهن ا

سم 10املادة  تنصو   : عىل ما ييلقانون والكء الرباءات من 3لق يف ا

سم " ية: 3لقا رسية ا ملهنا  ل

 10املادة 

رسية ابحملافظة عىل والكء الرباءات يلزتم  )1( تعلق باكفة األرسار لا يفهتم  اليت يؤمتون علهياييف ما  ظحبمك و
شأو األرسار اليت يعلمون هبا يةن خالل ممارسـهتم أل  .الزمن يف دوهذا الالزتام غري حمدويكون . ملهنطهتم ا

تعني  )2( يةيو رسية ا ساعدوهنم عىل ا نعىل والكء الرباءات ضامن أن حيافظ األشخاص اذلين  ملهي  ".ل

ية  لونص قانون احملمكة الفدرا  : عىل ما ييلللرباءاتي

سم "  األطرافمتثيل : 3لقا

 29املادة 

تعلقة )1( ية الرباءة، مليف إطار اإلجراءات ا يل ح بصال متثجيوز لوالكء الرباءات أيضا  أمام احملمكة األطراف ً
ية للرب يه املادة لالفدرا نص  علاءات كام  ، عىل أن 2009 مارس 20 قانون والكء الرباءات الصادر يف من 2ت
تقليكون دلهيم  سـشاط   .من

تعني  )ب( بات يو كتقل كويل براءات انشاط لاثتقدمي إ بة وواثئق لاعن طريق توفري مسـ نا سـا بناء عىل طلب مل
ية للرباءات  ."لاحملمكة الفدرا
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متةل  سائل العابرة للحدودحمحلول  تعلق اب مليف ما   ي

ياق اجلوانب العابرة للحدود  .43 تواصل اخلاصة ابحملافظة عىل رسية سـيف  سائل ّومولكهيمبني والكء الرباءات لا شأ ا مل،  تن
بدأ، يث ا ملاملذكورة أعاله من  ند ح يفاءع  سهستا يني يف الوقت  تا رشطني ا نف ا ل ل  :ل

يةاملرافعاتيوفر قانون  "1" ية طن الو شف (ل آ لكثل إجراءات ا والكء الرباءات تلزم ) أو أية إجراءات أخرىم
ية الفكرية إىل احملمكةتقدمي معلوماتب رسية يف جمال ا شورة ا تعلق اب مللك يف ما  ل مل  ؛ي

شورة صانة حبً اكمال ً يعرتف القانون الوطين اعرتافاال "2" ية الفكرية ملا  والكء الرباءات يقدهما اليتمللكيف جمال ا
 .األجانب

ية الفكرية جييف تكل احلاالت،و رسية يف جمال ا شورة ا مللكوز احملافظة عىل رسية ا ل ك اليت يقدهما ويل الرباءات يف بعض مل
باري يف ح هذهولكن نالقانويةاألنظمة  شف اإل تعرض  رسية قد  شورة ا ج ا للك ت معاجلة هذا الوضع، وهبدف . االت أخرىلمل

تفكري يفميكن  رسية الا ية،  سمح ابالعرتاف،عرب احلدود الو ية  شاء آ مل إ ن ت ل بن ية الفكرية اليت يقدهما ط مللكشورة يف جمال ا
 .الرباءات والكء

يق اعرتاف و .44 رسية عرب احلدودسلس حتقهبدف  يد أخذ لاب بني ملف، قد يكون من ا بار هام املنجا نظمة عايري عتبعني الا ملا
تعلقة ابالعرتاف حبصانة للقانون املوضوعي اخلاص  نيبملوالكء الرباءات واملعايري ا توشري احللول  .احلصانة بشأن جابلقانون األ

متةل  بنياملذكورة حملا يةمناجهرجال القانون طّبق وعالوة عىل ذكل، . نأدانه إىل هذين اجلا يا إىل معل   ً شالك يف سع للمإجياد حل 
رسية غياب  تعلق ابجلوانب العابرة للحدود  لقواعد قانوية  ت تواصل ن ناجه ّومولكهيمبني والكء الرباءات لا مل، وإن مل تكن هذه ا
تلفة.مثىل حلوال ناجه ا ية هذه ا تا خمل وتصف الفقرات ا مل ل  .ل

ية  .45 شورة يف جمال ا مللكوهبدف احملافظة عىل رسية ا ية، ال يمل ناجه لزم أي من طنالفكرية عرب احلدود الو   أدانهاحملددةملا
بات تكون مماثةل خاصحصانة  عىل إدخال بدلان القانون املدين يهنا  القانون العاميف بدلان للحصانة ثة ابإل يةنيف إطار قوا  ئاإلجرا

ية، طاملا  ية ال توفر أية إجراءات أنطنالو ية ا يهنا اإلجرا ن قوا ملعئ رسب األطرافإحدى  تلزممن شأهنا أن ن شورة ا لتقدمي ا ية يف مل
ية الفكرية   .احملمكةإىل مللكجمال ا

نيبالرباءات  مستشارحبصانة الاعرتاف بشأن قواعد   جاأل

يع نطاق  شاريلابحلصانة الاعرتاف سـتو تشمل  يةاألجانب الرباءات  مست  طنمبوجب القوانني الو

متةل من بني  .46 يع نطاق حملاحللول ا ياحلصانة سـتو نح ةن القانويةملهنا   الرباءاتمستشاريبني تواصل لا يف إطار ُتماليت 
يني  يةّومولكهيمطنالو تواصل  ليشمل ،طن، من خالل القوانني الو فهيم  ، مبن األجانبمستشاري الرباءاتمع بعض لا
يا  .القانون العامالرباءات من بدلان القانون املدين وبدلان  مستشاري بعة حا لواملعايري ا ّت  جانبالرباءات األ مستشاريلتعريف مل

يوزالندا اب و.حرصيةليست وشامةل ابحلصانة يه معايري هلم عرتف ُياذلين   مستشاري الرباءات اتمتيازنيعرتف القانون يف 
ندااذلين األجانب  يوز متدين يف  هم وظائف والكء الرباءات ا لمتاثل وظا ن ملع ُيعرتف  األسرتايل،رشوع القانون م ومبوجب. ئف

شاري الرباءات هميف جمال ابلعمل هلم  قحياذلين األجانب  مستحبصانة   .قلميالرباءات مبوجب قانون بدلمه أو إ

نظر يف حتديد عند و .47 نيب ترشوط الاعرتاف، عىل احملامك أن  بت يف أن هبدف املعين جالقانون األ ّا الرباءات مستشار ل
نيب تووهبدف توفري ". يف جمال الرباءاتللعمل ترصحي "أن دليه ال أو أو " الوظائف املقابةل"يؤدي  جاأل بادئ ا جهيا ل ية مل

ية، اإلدارية إىل احملامك وا بدلان املعرتف هباميكن للحكومة ملعنألطراف ا توي عىل أسامء ا لإعداد قامئة    .حت
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يع نطاق وميكن  .48 يامبدأ عىل احلصانة سـأن يقوم تو ثل بدون أن يعد ذكل رشطا أسا ًاملعامةل اب سـً  ومبا أن اجلدوى من .ّمل
نوع من احللول  ثل قد يعقبساطهتا، خاصة وأن تمكن يف لهذا ا بدأ املعامةل اب ّإضافة رشوط أخرى عىل  مل د حتديد الاعرتاف م

نوحة ابحلصانة عرتاف لالاجلدوى األخرى من إدخال رشوط شامةل إن و .األجانبملشتساري الرباءات نح ُمتاليت ابحلصانة  ملما
نازعةمتكني يه األجانب  الرباءات ملستشاري يةالقضاايزي عىل الرتكمن  ملتاألطراف ا نازع علهياع املوضو ً، عوضا عن إنفاق ملت ا

يةاملال وإضاعة سائل اإلجرا ئ الوقت عىل ا  اخلاصالقانون املوضوعي لك قانون وطين حيدد  وابإلضافة إىل ذكل، مبا أن .مل
بدلان حرية حتديد نطاق ، احلصانة ناءات وااحلصانة للفإن  ئاتطة هبا تبلتقييدات وأنواع الاتصاالت املرسـتثوالا  مستشاري فو

ّبياذلين األجانب الرباءات   .بشأن احلصانةق علهيم القانون املوضوعي ط

ناسق انعدام ولكن  .49 رسية يف جمال يف لتا شورة ا لحامية ا ية الفكريةمل تفي  العابرة للحدودمللكا  اعامتد هذا دعنًمتاما خت ال 
رسية .الهنج ثال، وإن مت الاعرتاف  يل ا ب فعىل  مل تواصسب شارل لا شورة غري ممارس يف بدل آخر،براءات  مستمع  مل فإن ا

ية الفكرية  رسية يف جمال ا مللكا شار ل شف يف الرباءات مستاليت يقدهما  توصال  اكن وإن بدلهلكاملعين قد ختضع إىل ا يا متتع ل
 .مبوجب القانون الوطين يف بدلهابحلصانة 

يات اليت توسع نطاق الاعرتافو .50 تعلق ابآل ليف ما  يعميكن ، شاري الرباءات األجانبستمب ي نطاق هذا الاعرتاف  سـتو
بات أو عىل الالقواننيإىل  عن طريق إضافة حمك من جانب واحد تعلقة ابإل ية ا ث ا مل تعلقةقواننيحملل يد . لرباءاتاب مل ا تقا لووفقا  لل ً

يةنالقانوية بدأ كجزء من ،طن الو يق ا مل جيوز أيضا  تطب تضارب القوانني قواعدالً يةمن خالل ب اخلاصة  سوابق القضا ئا  ومن .ل
باع هنج قانون مرن ية أخرى تقوم عىل ا تاملمكن اعامتد آ يث ل بدلان تعمتدح  بو األعضاء لا ئات الو بو أو إحدى  ي يف الو ي هي

يد الوطينمبادئ  ها عىل ا لصعغري ملزمة جيوز  تاسب مع .تطبيق ها  ها وتعد تعام ية ميكن ا ت وشلك اعامتد أحاكم منوذ سـ لي يل ل ج
باع هنج األنظمة ثال آخر عن ا يد الوطين  ت القانوية عىل ا لصع ًن  .رناملقانون الم

بادل  ية دوية لالعرتاف ا تآ ل تجارة ادلوية(ابحلصانة ملل لاقرتاح غرفة ا  )ل

تجارة ادلوية اعامتد إطار  .51 لاقرتحت غرفة ا تعّيهنم اذلين األجانب الرباءات  مستشاريحبصانة يوسع نطاق الاعرتاف ل
ية سلطات األ با يةو .11جنل تا نارص ا ليقوم اإلطار املقرتح أساسا عىل ا ل لع ً: 

يد  "1" شارين اذلين  ئات ا تفجيب أن حيدد لك بدل  سـف يس ية وماكتب أمام احملامك احلصانة من ّمولكومه تمل طنالو
ية الفكرية و ئات احملامني يو. واحملققنياحملامك مللكا شمل هذه ا لفبغي أن  شارين اتن يني وا حملالعامني ا ت ليني ملسحملل

ية الفكرية تخصصني يف جمال ا مللكا ناسب  كام مل شلك  ها  مبغي  مي بن تنظ  ادلوةل، ابإلضافة إىل والكء الرباءات مني
ميني ملقاألورويني ا بدلب سة (ل يف ا تب )سيف القطاع اخلاص ويف املؤ تعلق بأعضاء ا ملك يف ما  ي

 للرباءات؛ األورويب
تع بعض الاتصاالتو "2" ئات لصادرة عنا 12تمتيف لك بدل، جيب أن  شارينحمددة من ف   أو تكل الواردة ملستا

تحضريية أو تكلمبا يف ذكل(ابحلصانة ، إلهيم يةل الواثئق واملواد واملعلومات ا تعلق ابالتصاالت ا ن اليت   ؛)ملعت
تع هباليتاحلصانة جيب أن حيرتم لك بدل و "3" شارين أواتمت   مبوجب الواردة إلهيم ملست الاتصاالت الصادرة عن ا

ند ند  "2 "لبا بدلان األخرى مبوجب ا بواليت حتددها ا   ".1"لل

                                                 

تجارة ادلوية يف الفقرتني   11 لميكن الاطالع عىل وصف القرتاح غرفة ا  ..SCP/16/4 Revث من الويقة 46 و41ل
تجارة ادلوية   12 لتعرف غرفة ا ل تعلق بأي: "  كام ييل"الاتصاالت"مصطلح ّ سأةل  تالاتصاالت اخلاصة بأية  ية أو أرسار م فنة اخرتاعات أو مناذج أو معلومات 

ية أو قواعد  با ناف ا يات أو األ ية أو األداء أو الرب ية أو ا نفات األد ية أو أسامء احلقول أو ا ياانت جغرا تجتارية أو عالمات جتارية أو  ن ص جم ن ب ملص لب لف ف
ن متويه أو ا تعلق اب سأةل  به املوصالت أو أية  يا  ياانت أو طوبوغرا ملا ت م شـ لب ف رشوعةل سة غري ا ملا  ".ف
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يه من شأن  .52 شار إ لاإلطار ا شاري للحدود ةالعابرابحلصانة الاعرتاف تسهيل أعاله مل تبعض  األجانب الرباءات  نمسل
يهنم لك بدل،  شاركة يف هذا اإلطار عىل األقليعاذلين  بدلان ا ملوذكل يف ا تقال وحيافظ لك بدل عىل .ل يا تحديد اجملموعة لسـ لته 

ية ناسب" اليت ملهنأو اجملموعات ا شلك  نظمة  مترب  بم نحقانون ال حتديدميكن وابإلضافة إىل ذكل، ". تع  مباملوضوعي اخلاص 
ناءات احلصانة  نطاق يسمح للك بدل أن يقرر عىل حنو ،عىل نطاق واسع وطينعن طريق لك قانون احلصانة  سـتثوالا

يدات املربطة هب توا ثال عىلالتقي يل ا مل   .سب

تعلق و .53 متل، ومبا أن ذكل ييف ما  يات لوضع إطار  حمابآل يد ادلويل، فإن ابحلصانة تبادل مليفرتض الاعرتاف ال لصععىل ا
بارشة لضامن أثر قانوينالطريقة  ترص احامتل آخر عىل .  اعامتد صك دويليه ملا يل وضع نظام يقوقد  لدوية قامئة بتفعيقوم 

يترشف ع الرباءات ستشاريمب يني اذلين  ئات حمددة من ا ئة دوية وتضم  ّلهيا  يع ن ل هي مله يد عىل أنهنم لك بدل، ف ّمولكومه يسـتف 
بل بأثر هذه ابحلصانة من الاعرتاف  بدلان اليت  يع ا تقيف  ل  .لادلويةالقامئة مج

تقارب احلد األدىن من  ية لا  ابحلصانة اخلاصةعادلويل للقواعد املوضو

يابحلصانة  طريقة أخرى لضامن الاعرتافتريم  .54 ية  ةجنباأل تقارب حتقيق احلد األدىن من إىل طنعرب احلدود الو بني لا
نحالقو ية اخلاصة  ية املوضو مباعد الو ع بدلاناحلصانة  طن ية وميكن تصور. لبني ا شرتكة من القواعد املوضو ع مجموعة  نع م متاليت 

رسية يف جمال  عنكشفلا شورة ا ل ا ية الفكريةمل شاري الرباءات أو لبشلك فعاالغري  إىل مللكا ية  نظر عن  ت، بغض ا سـ مسل نج
شورة يف جمال امللكة الفكرية يه تقدمي ا هم واملاكن اذلي مت  ملماكن  ف يار  .تسجيل يق  معويف حال جرى  نح تطب احلصانة ملموحد 

ية الفكرية يف ملستشاري الرباءات تعلقة اب شأن القضااي ا يني واألجانب  مللك الو مل ب بدلان، مجيعطن شورة يف برسُيعرتف ل ا ملية ا
ية،  شارون الرباءات عرب احلدود الو ية الفكرية اليت يقدهما  نجمال ا طت مس متدته أاي مللك يار القواعد القانوية اذلي ا عاكن ا ن خت

بدلان هذه  .لا

تايلو .55 نحو ا يا عىل ا يارا دويا أسا ية الفكرية  ية ادلوية محلاية ا نوات، اقرتحت ا لنذ  ل سـ ل مع ل مجلع ًسـ ً ً مللك  .13م

تايل محلاية تساعد عىل ادل عضو قوانني يعمتد لك ب" يار األدىن ا لحرتام ا ناسباحلصانة ملع مشلك  تعلق ب ي يف ما 
تواصل  شارين لاب ية الفكريةملستمع ا   .مللكيف جمال ا

ية الفكرية أو  شار يف جمال ا مللكترب الاتصال الوارد إىل  ت نهمسيع شويقام ، واذلي عالصادر  رة يف مليف إطار تقدمي ا
ية الفكرية، إطار يف ّيعد أو أي جسل آخر سـند  كية الفكرية، وأيمللجمال ا شورة يف جمال ا مللكتقدمي ا ًرساي مل

شخص اذلي أجري الاتصال لصاحله بة  للاب شف أمام يمتتع ابمحلاية  كام ،لنسـ نه يف حال، إال الغريلكمن ا شف  ع ا لك
شخص لترصحي من ذكل ا  .ب

بارة  ية الف’بعويقصد  شورة يف جمال ا مللكا تعلق ‘كريةمل ية الفكرية يف ما  شار يف جمال ا ياملعلومات اليت يوفرها  مللكت مس
ية الفكرية  .مللكحبقوق ا

بارة  ية الفكرية’بعويقصد  شار يف جمال ا مللكا جتارية اعالمات ا براءات أو حمايماكويل رباءات أو الحمايم  أو احملايم ‘ملست
ًجتارية، أو أي خشص مؤهل قانويااعالمات اكويل أو  شورة ن يه ا بدل اذلي تقدم  مل يف ا شورةإلسداء تكلفل  ".مل ا

                                                 

13  http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo_aippi_ip_ge_08/ 

 wipo_aippi_ip_ge_08_www_100879-related2.pdf.   
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بة   العابرة للحدودناجلوانب القانويةأن  الرمغ من عىلو ئست غا ية نمًمتاما لي ية ادلوية محلاية ا ته ا مللك الاقرتاح اذلي قد لم مجلع
نيبالفكرية نظر يف القانون األ ثال أن  يل ا ج، عىل احملامك عىل  تب مل بت يف  س ّية ا ل نية القانويةاأل"بغ قدم للشخص يك ي" هل

شورة، ولكن ا نطاق ملا ية اخلاصة  بسأةل األسا سـ يهعىل تبقى احلصانة مل  ".14 يف لك حاةلعلما يه 

ية و .56 يد ادلويل، احلصانة بشأن عمن هجة، لكام اكنت القواعد املوضو من يكون  اليت اكنت األطرافلصعموحدة عىل ا
متل نازع حملا شارهيم (تت أن  يه عىل حد سواءيف جمال الرباءات مستالزابئن و  قادرة عىل )علمن هجة املدعي ومن هجة املدعى 

توقع لحتديد إماكية ا تاج ادلول األعضاء.ن يار ادلويل، نظرا  إىلحت ومن هجة أخرى، قد  يق ا ً بعض املرونة إذا قررت  ملع تطب
ية  تالفات احلا للال يد خ ية صععىل  بقة طنالقوانني الو  .يف هذا اجملالملطا

يات يفو .57 تعلق ابآل ل ما  متةلي يق احلد األدىن من حملا تقارب لتحق  ية اخلاصة بلا من املمكن ، ابحلصانةعني القواعد املوضو
باع هنج تصور  ية رناملقانون التا منوذ يات أو األحاكم ا تو ثل ا ج  لم ص  وعالوة عىل ذكل، قد . اعامتد صك ملزمفضال عنل

بعض ا توافق ادلويل  ملشلك احلد األدىن من ا ل ل يف لك بدل عىل بادئ من خالل الاعامتد من جانب واحد لقواعد مماثةل ي
يارا آخر إذا  يد الوطين،  ًا خ يةرأىلصع يهنا الو ية يف إطار قوا بادئ ا يق ا نافع من  بدلان  ن عدد اكف من ا ن مل ب طل ملع نتط  .م

يار القواعد القا تعلق ابالعرتاف ختا ينوية يف ما  يابحلصانة ن  ةجنباأل

نة احللولمن  .58 بدلان األخرى وةالقامئابحلصانة الاعرتاف  ملمكا اإلجراءات تطبيق  لغرض انفسهاحلصانة منح ل يف ا
بدل املعين ية يف ا لالقضا يل اع و.ئ نح سبىل  ميثال، وإن اكن بدل معني ال  ية ملستشارين يف جمال امع للتواصل  اكمةلحصانة مل مللكا

بدل املعين مبوجب قانونه الوطين،الفكرية تعلق ابحلصانة  ل تعرتف حممكة ا تواصل ييف ما  شار يف جمال لاب ية الفكرية مستمع  مللكا
بدل اآلخرابحلصانة متتع يذكل الاتصال كن ي مل آخر إذايف بدل  يه، ال يفقد .ليف ا شموةل رسية الاتصاالت ِّاملولك عل و ملا

ية الفكرية يف بدل آخرابحلصانة  شاره يف جمال ا مللكمع  بقه او. مست يار اذلي  تطا ندملع بدلان  عحملامك يف بعض ا ّبت يف  مال تطبيق ت
تعلقاحلصانة  تواصل  ةملا نظر يف ،األجانبمستشاري الرباءات مع لاب تواصل ابحلصانة تمتتع مدى ل هو ا يف إطار القانون لذكل ا

بدل املعين نيب  للاأل تحدة األمريية ذكل الاعرتاتطّبق و. ج كاحملامك يف الوالايت ا ية أوابحلصانة ف مل اخلاصة تزامات  ابالجنباأل
 .رسيةلابحملافظة عىل ا

ية ابدرت ً سابقا، ذكركام و .59 تعديل رشيعاهتا الو نبعض بدلان القانون املدين  طب شلك رصحيت يف ما ابحلصانة  بيك تعرتف 
يار القاعدة القانوية يق ا نيب عن طريق  نتعلق بوالكء الرباءات، وذكل هبدف احلصول عىل الاعرتاف األ ت ب خي تط أن مع  و.ج

باع  بدلانمثل هذا الهنج قد تا ليوفر حال يف ا يث يكون الاعرتاف ً ية  ح األ شاري الرباءات يف ةاخلاصابحلصانة جنب مبست 
بدلان األخرى قامئا عىل تضارب القوانني ًا لالقاعدة القانوية ادلوية اخلاصة، مبا يف ذكل قاعدة /ل ثلن أي ال يكون هل ، ملاملعامةل اب

ية بدلان األ بتأثري يف ا بق جنل  .مهنج قانون احملمكةتط اليت 

يار القاعدة القانوية إدخال تعديالت عىل القوو .60 يق ا تدعي  نمن هجة أخرى، ال  ت ب خسـ تط ية اخلاصة ي ية ا حمللاعد املوضو ع
ية، مبا أن احملامك و. احلصانة مبنح يار قاعدة قمعلت عىل نمن هجة اث شأن ختتطوير هذه القاعدة، وإن مت ا شرتكة  بانوية  م ن

يابحلصانة ف الاعرتا ية ، ةجنباأل يق القوانني املوضو عمتر  تطب شأن سيسـ نة  با با ي يل تفادي احلصانةملت ملسـتح، مما جيعل من ا
ية الفكرية رسية يف جمال ا شورة ا ية عن ا باري للمحامك األ شف اإل مللكا لج مل ب  . جنلك

تعلق و .61 هل الاعرتاف ييف ما  يات اليت  تسابآل شاري الرباءات اةاخلاصابحلصانة ل يار القواعد مبست  ختألجانب عن طريق ا
نظر يف ، ميكن نالقانوية يد الوطينلا شرتكة عىل ا ثل الاعامتد من جانب واحد للقواعد ا تعددة،  لصعإماكيات  مل من باع هنج م ت، وا

  .رن أو اعامتد اتفاق دويلاملقانون ال

                                                 

تجارية،.جون ت 14 ية ادلوية للعالمات ا نوي  ية الفكرية، الاجامتع ا بات يف املامرسة ادلوية يف جمال ا لكروس، حصانة اإل ل للجمع سـ ل لث نة مللك  .2009لسـ 
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ية معلناجه   م

يو القانون حبث  .62 شفئأخصا ية هبدف تفادي ا ناجه ا لكعن عدد من ا لعمل باري مل ية عن ج اإل شورة يف جمال ا مللكرسية ا مل
ية عىل حد سواء بدلان األ بالفكرية يف بالدمه ويف ا ناجه ما ييل. 15جنل ملوشمل هذه ا  :ت

تعاون مع احملامني  لا

تعني  .63 بدلان،  سـيف بعض ا توفري اخلدمات إىل الرباءات غري املامرسني مستشارويل وعىل وجه . ّمولكهيمل خبدمات احملامني 
يةاخلصوص، شارون اتصاالهتم ا خلط يوفر ا شورة إىل ويقدمون /ملست شرتك من احملامنيبّمولكهيم ملا يع  متو د ّولكن قد يعق. ق

ية الفكرية وسامه يف رفع لكفهتا شورة القانوية يف جمال ا ثل هذا املهنج إسداء ا باع  يا ن مل مللكت  .م

ية هزايدة الاتفاع ابالتصاالت ا  لشفن

با ما  .64 ًغا شارو الربل تتخدم  مسسـ شفوي عوضا عن الاتصال اخلطي ي ًاءات الاتصال ا رسية ل شف املعلومات ا لتفادي  ك ل
بدلان األخرى نازع يف ا ليف حاالت ا ية ّوقد يعق. لت يدةإسداء معلد ذكل  شورة وحيول دون إعداد واثئق  مفا  .مل

رسيةا شأن ا يات تعاقدية  لتفا ب  ق

يدينقد  .65 رسية يف ىل افظة عاحملزتامات  ابلملقيكون والكء الرباءات غري ا ية لا يات تعاقدية مقيدينجنباحملامك األ ق ابتفا
رسية لشأن ا ية ولكن . ب يات لفعا شف اغري واحضة قتكل الاتفا باري يف اكفة إجراءات ا شف اإل لكإزاء ا سابقة جلك لتلفة ا خمل

ية األنظمة القانوية، يكون والكء الرباءات ويف . للمحامكة نأ ية ابلمقيدينغلب رسية ا حمللزتامات ا  .ل
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