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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 91 :أأغسطس 1094

اللجنة الدائمة املعنية بقانون الرباءات
الدورة احلادية والعشرون

جنيف ،من  3اإىل  7نومفرب 1094

استثناءات وتقييدات حقوق الرباءات :إجراءات احلوصو على املوافقة
الرمسية من السلطات املختوصة

وثيقة من اإعداد ا ألمانة

املقدمة
 .9اتفقت اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات يف دورهتا العرشين ،املنعقدة من  17اإىل  39يناير  ،1094فامي يتعلق
مبوضوع "اس تثناءات وتقييدات حقوق الرباءات" ،عىل أأن تعد ا ألمانة ،مجةل من ا ألمور مهنا وثيقة ،ابلستناد اإىل مدخالت
ادلول ا ألعضاء ،عن طريقة تنفيذ الاس تثناءات والتقييدات ا ألربعة التالية يف ا ألنظمة القطرية أأو ا إلقلميية ،دون تقيمي فعالية
هذه الاس تثناءات والتقييدات )9( :اإجراءات احلصول عىل املوافقة الرمسية من السلطات اخملتصة؛ ( )1واستنفاد حقوق
الرباءات؛ ( )3ومنح التاخيص الإلزامية و /أأو الاس تخدام احلكويم؛ ( )4والتقييدات والاس تثناءات املتعلقة ابس تخدام
املزارعني و /أأو مس تودلي النبااتت لالختاعات احملمية مبوجب براءة .وينبغي أأن تغطي الوثيقة أأيضا التحدايت العملية اليت
تواهجها ادلول ا ألعضاء يف تنفيذ هذه الاس تثناءات والتقييدات.
 .1ومعال ابلقرار املذكور أأعاله ،دعت ا ألمانة ادلول ا ألعضاء وماكتب الرباءات ا إلقلميية ،من خالل املذكرة
رمق  ،C.8343املؤرخة يف  90مارس  ،1094اإىل تقدمي معلومات اإىل املكتب ادلويل ابلإضافة اإىل املعلومات الواردة يف
ردودها عىل الاس تبيان اخلاص ابس تثناءات وتقييدات حقوق الرباءات ،أأو حتديث هذه املعلومات ،بشأأن الاس تثناءات
والتقييدات ا ألربعة املذكورة أأعاله .وعالوة عىل ذكل دعيت ادلول ا ألعضاء وماكتب الرباءات اإىل تقدمي ردودها عىل
الاس تبيان اإن مل تكن ردت عليه.
 .3وعليه حتتوي هذه الوثيقة عىل معلومات عن الطريقة اليت تنفذ هبا ادلول ا ألعضاء الاس تثناءات و /أأو التقييدات
املتعلقة إابجراءات احلصول عىل املوافقة الرمسية من السلطات اخملتصة .وتريم الوثيقة اإىل تقدم حملة شامةل ومقارنة عن تنفيذ
هذا الاس تثناء يف اإطار القوانني املطبقة دلى ادلول ا ألعضاء .وتشري الوثيقة اإىل الردود ا ألصلية املس تلمة من ادلول ا ألعضاء
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ومن مكتب براءات إاقلميي واحد لتوضيح نطاق الاس تثناء يف لك اختصاص قضايئ معني .وميكن الاطالع عىل الاس تبيان
والردود الواردة عليه من ادلول ا ألعضاء ابلاكمل عىل منتدى اللجنة الإلكتوين عىل الإنتنت عىل املوقع الإلكتوين التايل:
>.<http://www.wipo.int/scp/en/exceptions/
 .4وتتأألف هذه الوثيقة من ثالثة أأجزاء يه )9( :أأهداف اإاتحة الاس تثناء املتعلقة ابلس ياسة العامة؛ ( )1والقوانني
السارية ونطاق الاس تثناء؛ ( )3وحتدايت التنفيذ .وسعيا اإىل تيسري النفاذ اإىل املعلومات الواردة يف الردود ،ترد مجيع الردود
عىل املوقع الإلكتوين يف شلك مصفوفة بروابط تشعبية اإىل لك قسم يف لك رد.
 .5و أأفادت ادلول ا ألعضاء وماكتب الرباءات ا إلقلميية الآيت ذكرها أأن قوانيهنا السارية تنص عىل اس تثناءات و /أأو
تقييدات تتعلق إابجراءات احلصول عىل املوافقة الرمسية من السلطات اخملتصة :أألبانيا وا ألرجنتني و أأستاليا والمنسا والبوس نة
والهرسك والربازيل وبلغاراي وكندا وش ييل والصني وكوس تارياك وكرواتيا وامجلهورية التش يكية وادلامنرك وامجلهورية ادلومينيكية
والسلفادور وفنلندا وفرنسا و أأملانيا واليوانن وهنغاراي والهند وإارسائيل وإايطاليا والياابن وا ألردن وكينيا ولتفيا وليتوانيا ومالزياي
واملكس يك وهولندا ونيوزيلندا والرنوجي وعامن وابكس تان وبريو والفلبني وبولندا والربتغال ومجهورية كوراي ورومانيا وسلوفاكيا
وجنوب أأفريقيا وإاس بانيا والسويد وسويرسا واتيلند وتركيا واململكة املتحدة والولايت املتحدة ا ألمريكية وفييت انم ( 51دوةل
اإجامل).

أأهداف اإاتحة الاس تثناء املتعلقة ابلس ياسة العامة
 .6جيزي الاس تثناء املتعلق إابجراءات احلصول عىل تير ح نظايم من السلطات يف ادلول املذكورة أأعاله ،معوما ،للغري
اس تخدام اختاع محمي برباءة أأثناء مدة امحلاية ابلرباءة دون موافقة صاحب الرباءة ألغراض اس تحداث معلومات للحصول
عىل املوافقة ابلتسويق .واعتربت العديد من ادلول ا ألعضاء أأن أأهداف اإاتحة الاس تثناء املتعلقة ابلس ياسة العامة تريم اإىل
منع حصول صاحب الرباءة عىل متديد حبمك ا ألمر الواقع ملدة امحلاية ابلرباءة 1،وابلتايل تيرس تسويق ا ألدوية اجلنيسة عقب
انقضاء مدة امحلاية ابلرباءة مبارشة 2.و أأوحضت أأستاليا يف ردها عىل سبيل املثال أأن "من دون الاس تثناء ،لن تمتكن
الرشاكت املصنعة البديةل من احلصول املوافقة الرمسية من السلطات اخملتصة حىت تنقيض مدة الرباءة" 3.وجاء يف رد
املكس يك أأن "من املمكن أأن تدخل النسخ اجلنيسة من ا ألدوية اإىل السوق يف هناية صالحية الرباءة ،ول ميكن الاحتفاظ
بصالحية الرباءة من الناحية النظرية اإىل حني اإجراء مجيع الاختبارات الضورية لضامن التوازن البيولويج أأو السالمة أأو
الفعالية ل ألدوية اجلنيسة".
 .7وفضال عن ذكل شددت بعض ادلول ا ألعضاء أأيضا عىل جانب التوازن يف الاس تثناء .ونوهت الربازيل يف ردها
مثال ،ابلإشارة اإىل جلنة منظمة التجارة العاملية بشأأن "كندا – حامية املنتجات الصيدلنية ابلرباءات" ،4عن أأن الاس تثناء
حيقق "[ ]...توازان معقول بني مصاحل أأحصاب حقوق امللكية الفكرية واملنتفعني هبا ،وحيمي فضال عن ذكل املصاحل العامة".
وعىل النسق ذاته ذكرت إارسائيل يف ردها أأن الهدف من الاس تثناء هو "حتقيق التوازن بني مصاحل دوائر صناعة املنتجات
5
الصيدلنية اجلنيسة من انحية ودوائر صناعة املنتجات الصيدلنية املشاركة يف البحث والتطوير من حنية أأخرى".
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انظر عىل سبيل املثال ردود أأستاليا والربازيل وش ييل والصني وإارسائيل والربتغال.
انظر عىل سبيل املثال ردود أأستاليا وفرنسا و أأملانيا وكينيا وهولندا ونيوزلندا وبولندا وإاس بانيا.
أأشار رد أأستاليا اإىل أأن "هذا النوع من الاس تثناءات اعمتد ألول مرة يف عام ( 9111قانون تعديل قوانني امللكية الفكرية لعام  )9111اإىل جانب
أأحاكم متديد مدة امحلاية لفائدة الصناعات الصيدلنية".
تقرير اللجنة عن " كندا – حامية املنتجات الصيدلنية ابلرباءات" (.)DS 114
انظر أأيضا رد الولايت املتحدة ا ألمريكية.
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 .1وعالوة عىل ذكل نوقشت أأهداف الس ياسة العامة الرامية اإىل اإاتحة الاس تثناء يف إارسائيل يف قرارات احملامك اليت
ذكرت أأن "املصلحة العامة يف أأنشطة الرشاكت املصنعة للمنتجات اجلنيسة تنطوي عىل الإسهامات البارزة يف تطوير
الصادرات من إارسائيل وتتيح فرص العمل لعدد كبري من العامل [ ،]...حبيث جتىن الفوائد العامة من املنافسة يف سوق
املنتجات الصيدلنية ومن ختفيض ا ألسعار نتيجة للمنافسة ".وعالوة ذكل مثة من أأوحض أأن الاس تثناء "يريم اإىل التشجيع
عىل تطوير وترخيص املنتجات املنافسة (وا ألدوية وخالف ا ألدوية اجلنيسة وغري اجلنيسة) [ ."]...وابملثل يف كندا وسويرسا
تريم أأهداف الس ياسة العامة يف ا ألحاكم املعنية اإىل ضامن املنافسة بني املنتجات احملمية برباءة واملنتجات البديةل 6.ويف
نيوزلندا ،يريم الاس تثناء اإىل "ضامن متكن مصنعي املنتجات اجلنيسة النيوزلنديني من دخول سوق التصدير رسيعا ["]...
عند انقضاء مدة الرباءة النيوزلندية املعنية ،فضال عن تيسري دخول املنتجات اجلنيسة اإىل السوق النيوزلندية عند انقضاء
مدة الرباءة.
 .1وابلإشارة معوما اإىل أأثر الاس تثناء يف أأسعار املنتجات املعنية ،اقتحت بعض ادلول ا ألعضاء ا ألهداف الس ياس ية
التالية بشأأن الاس تثناء :يف ابكس تان يتاح الاس تثناء من أأجل "[ ]...تعزيز الإبداع وإااتحة منتجات أأعىل جودة و أأقل مثنا من
خالل وحدات التصنيع احمللية ،هبدف مساعدة عامة امجلهور معوما ،وحتقيق التمنية الصناعية خصوصا"؛ ويف الصني يريم
الاس تثناء اإىل "متكني عامة امجلهور من احلصول عىل ا ألدوية أأو ا ألهجزة وا ألدوات الطبية بأأسعار أأرخص بعد انقضاء مدة
امحلاية مبوجب الرباءة" .وقالت هنغاراي يف ردها اإن اإاتحة دخول املنتجات اجلنيسة اإىل السوق يف الوقت املناسب همم ألن
"ذكل قد يتيح للمرىض ا ألدوية اجليدة بأأسعار معقوةل ،وخيفض التاكليف املرتبطة بمتويل ا ألدوية اليت تغطهيا خمططات ادلوةل
يف جمال الصحة".
 .90وقالت ش ييل يف ردها اإن الهدف من الاس تثناء هو "اإدماج مواطن املرونة يف نظام الرباءات [ ."]...وردت بعض
ادلول ا ألعضاء من الاحتاد ا ألورويب قائةل اإهنا تتيح الاس تثناء مثال ل إالرساع يف الامتثال للتوجهيني 2004/27/EC
7
و.2004/28/EC

القوانني السارية ونطاق الاس تثناء
 .99أأبلغت  51دوةل عضوا أأن قوانيهنا السارية تنص عىل اس تثناءات و /أأو تقييدات تتعلق ابإ جراءات احلصول عىل
املوافقة الرمسية من السلطات اخملتصة .وتتضمن غالبية قوانني ادلول ا ألعضاء حكام قانونيا معينا بشأأن الاس تثناء .ومع ذكل
أأدمج الاس تثناء بشأأن املراجعة الإدارية دلى بعض ادلول ا ألعضاء مع الاس تثناء ألغراض البحوث التجريبية/العلمية رصاحة
يف حمك قانوين واحد 8.ويف الياابن حمكت احملمكة العليا بأأن الإجراءات املتعلقة ابحلصول عىل املوافقة الرمسية من السلطات
املعنية تدخل يف نطاق احلمك القانوين اخلاص ابلس تثناء ألغراض البحوث التجريبية/العلمية اليت تدخل يف نطاق قانون
الرباءات الياابين وابلتايل ل تعترب تعداي عىل الرباءات 9.ويف املكس يك ل يدرج الاس تثناء يف قانون امللكية الصناعية ،بل يف
اللواحئ التنفيذية اخلاصة اب ألدوات الصحية .وعىل النسق ذاته يكفل قانون املنتجات الصيدلنية يف ليتوانيا هذا الاس تثناء
عىل حقوق الرباءات 10.ويف بلغاراي يرد الاس تثناء يف قانون املنتجات الطبية يف الطب البرشي ،وقانون ا ألنشطة الطبية
البيطرية وقانون تسجيل الاختاعات ومناذج املنفعة .ول حيتوي قانون الرباءات يف رومانيا رصاحة عىل هذا احلمك :ومع ذكل
يف حاةل احلصول عىل التير ح ابإدخال دواء أأو منتج محلاية نبات يف السوق ،يطبق الاس تثناء.
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فضال عن ذكل فامي يتعلق بأأهداف الس ياسة العامة اخلاصة بكندا والرامية اإىل اإاتحة الاس تثناء ،أأشري اإىل تقرير اللجنة عن كندا – حامية املنتجات
الصيدلنية ابلرباءات ( )DS 114الصادر يف  97مارس .1000
هذه ادلول ا ألعضاء يه :بلغاراي وامجلهورية التش يكية وادلامنرك و أأملانيا وإايطاليا ولتفيا وليتوانيا والرنوجي والربتغال والسويد.
هذه ادلول ا ألعضاء يه :الأرجنتني والبوس نة والهرسك وكرواتيا وهنغاراي والأردن والربتغال وامجلهورية الكورية وسلوفاكيا وإاس بانيا.
ادلائرة الثانية للمحمكة العليا 96 ،أأبريل ( 9111القضية رمق  )JU(953لعام ( )9111مينشو .)617 )4( 53
قانون املنتجات الصيدلنية يف مجهورية ليتوانيا ( 11يونيو  1006رمق 701-90؛ كام عدل مؤخرا يف  11يونيو  1099برمق )9506-99
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 .91وتوحض الفقرات التالية ابلتفصيل نطاق الاس تثناء كام يرد يف القوانني املطبقة دلى ادلول ا ألعضاء.
ا ألهلية
 .93ابلنس بة اإىل مسأأةل ا ألهلية لالنتفاع هبذا الاس تثناء ،ردت الغالبية العظمى من ادلول ا ألعضاء بأأهنا ل تفرض قيودا
عىل من حيق هل الانتفاع ابلس تثناء ،حبيث حتتوي القوانني املطبقة عىل عبارات من قبيل " أأي خشص" أأو " أأي طرف" أأو
"الغري أأاي اكن" أأو " أأي خشص قانوين" 11.و أأشارت ردود أأخرى اإىل "املتقدم بطلب التسويق" 12أأو "الشخص طالب
التير ح ابلتسويق" 13أأو "املؤسسة الراغبة يف تسجيل دواء جديد" 14أأو "املس تورد أأو املصدر أأو الصانع أأو املنتج الآخر
للموضوع اذلي حتميه براءة" 15.ويف اتيلند ينطبق الاس تثناء عىل "من يرغب يف اإنتاج أأو توزيع أأو اس ترياد منتج صيدلين
محمي برباءة بعد انقضاء مدة الرباءة" .و أأشارت الربازيل يف ردها اإىل "ا ألطراف غري امليرح لها من الغري [ ]...اليت تريم
اإجراءاهتا حيرا اإىل اس تحداث املعلومات [ ]...للحصول عىل املوافقة الرمسية من السلطات اخملتصة" 16،يف حني ذكرت
الولايت املتحدة ا ألمريكية يف ردها أأن "من تتعلق اإجراءاهتم حيرا ابلس تخدامات املعقوةل فامي يتعلق ابس تحداث املعلومات
وتقدميها مبوجب القانون الفيدرايل اذلي ينظم قطاع صناعة ا ألدوية أأو املنتجات البيولوجية البيطرية أأو اس تخداهما أأو بيعها"
17
مه فقط من حيق هلم الانتفاع ابلس تثناء.
 .94وذكرت اململكة املتحدة يف ردها أأن الاس تثناء كام ورد يف قانوهنا ينطبق عىل وجه التحديد عىل "من جيرون دراسات
وموردو املواد الالزمة لتكل ادلراسات
واختبارات وجتارب عىل املنتجات الطبية اجلنيسة [ "]...مبن فهيم "مصنعو ّ
والاختبارات والتجارب" .وعىل النسق ذاته أأشارت القليل من الردود ا ألخرى اإىل "مصنعي املنتجات الصيدلنية ،وخاصة
ا ألدوية اجلنيسة" 18أأو "الرشاكت املصنعة ل ألدوية اجلنيسة" 19.ورصحت القليل من ادلول ا ألعضاء يف ردودها بأأن القوانني
20
املطبقة دلاها ل تذكر رصاحة من حيق هل الانتفاع ابلس تثناء.
املنتجات املشموةل
 .95أأوحضت  95دوةل عضوا أأن الاس تثناء ينطبق عىل " أأية منتجات" تس تلزم احلصول عىل املوافقة الرمسية من
السلطات اخملتصة 21.ومع ذكل تقتير تغطية الاس تثناء يف غالبية ادلول ا ألعضاء عىل بعض املنتجات مثل "املنتجات
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انظر عىل سبيل املثال املادة  991أألف من قانون الرباءات لعام  9110يف أأستاليا ،واملادة (73ب) من قانون الرباءات يف البوس نة والهرسك،
واملادة  )9(55.1من قانون الرباءات يف كندا؛ واملادة  61من قانون الرباءات يف الصني؛ واملادة  )1(63من قانون الرباءات يف كرواتيا،
أ
واملادة  "4")3(3من قانون الرباءات املوحد يف ادلامنرك (املادة رمق  19بتارخي  11يناير  ،)1001واملادة (30ز) من القانون رمق  20-00بشأن امللكية
الصناعية يف امجلهورية ادلومينكية ،واملادة (996ه) من قانون امللكية الصناعية يف السلفادور ،واملادة ()6(91ب) من القانون  33لعام  9115بشأأن
حامية الاختاعات برباءات يف هنغاراي واملادة  )1(54من قانون امللكية الصناعية لعام  1001يف كينيا.
انظر رد سويرسا (عن املادة  )9(1من القانون الفيدرايل لرباءات الاختاع)
انظر رد فرنسا عن املادة لم (613-5د) من قانون امللكية الصناعية.
انظر رد بولندا عن املادة  "4")9(61من قانون امللكية الصناعية.
انظر رد ش ييل (عن املادة  41من القانون رمق  91.031لعام  9119عن امللكية الصناعية).
املادة  ،43الفقرة السابعة ،من القانون رمق  1.171بتارخي  94مايو ( 9116قانون امللكية الصناعية) للربازيل.
العنوان  ،35املادة (173ه)( )9من قانون الولايت املتحدة.
انظر الردود الواردة من المنسا (عن املادة  11من قانون الرباءات يف المنسا) ،و أأملانيا (عن املادة  99رمق 1ب من قانون الرباءات) وإايطاليا (عن
املادة ()9(61ب) من قانون امللكية الصناعية).
انظر ردي لتفيا (عن املادة  10.3من قانون الرباءات يف لتفيا) وهولندا (عن املادة  )4(53من قانون الرباءات لعام  9115يف هولندا).
انظر عىل سبيل املثال ردود كوس تارياك (عن املادة (96.1ه) من قانون الرباءات) ،والرنوجي (عن املادة  )3(3رمق  5من قانون الرباءات) ،وسلوفاكيا
(عن املادة ()9(91و) من قانون الرباءات.
أ
وابك
هذه ادلول يه :أألبانيا والربازيل وكندا وامجلهورية ادلومينكية وهنغاراي والهند وإارسائيل وإايطاليا والردن ومالزياي ونيوزلندا س تان والربتغال وجنوب
أأفريقيا وفييت انم .و أأشارت هنغاراي يف ردها اإىل أأن الاس تثناء ينطبق أأصال يف هذا البدل عىل ا ألدوية .ومع ذكل عددّ ل هذا احلمك مبوجب
القانون  XLVIIIلعام  1009بغية "مواءمته مع املادة  )9(17من اتفاق تريبس وإااتحة لواحئ تنظميية حمايدة من الناحية التكنولوجية.
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الصيدلنية" 22و"ا ألدوية أأو املنتجات الطبية البرشية أأو البيطرية" 23و"ا ألدوية احملمية برباءة أأو ا ألدوات وا ألهجزة الطبية
احملمية برباءة" 24،و"ا ألدوية" 25،و"ا ألدوية العالجية" 26،و"املنتجات ادلوائية" 27،و"منتجات دوائية معينة" 28،و"املواد
31
الكاميوية الصيدلنية والزراعية" 29،و" أأدوية ومنتجات كمييائية زراعية معينة" 30،و"منتجات دوائية ووقائية للنبااتت معينة"،
و"ا ألدوية التقليدية" 32،و"ا ألدوية أأو املنتجات البيولوجية البيطرية" 33،و"منتجات دوائية لالس تخدام البرشي أأو منتجات
36
دوائية لالس تخدام البيطري" 34،و"ا ألدوية املرجعية" 35،و"ا ألدوية اجلنيسة".
 .96ويف أأستاليا ينص قانون الرباءات لعام  9110عىل أأن الاس تثناء ينسحب عىل املوافقة الرمسية من السلطات اخملتصة
خبصوص "الرباءات الصيدلنية" املتعلقة ابلسلع اليت "( )9يعزتم اس تخداهما اس تخداما عالجيا؛ ( )1واخملتلفة عن املعدات
الطبية أأو العالجية" حبسب التعريف الوارد يف القانون املطبق 37.وعالوة عىل ذكل ،أأدخل قانون تعديل قوانني امللكية
الفكرية لعام ( 1091رفع املس توى) حكام أآخر ينص عىل الاس تثناء من حمك التعدي عىل القانون لإجراءات احلصول عىل
التير ح النظايم للمنتجات غري الصيدلنية 38.ويف الرنوجي حيدد الاس تثناء احلقوق الاس تئثارية فقط فامي يتعلق اب ألدوية
احملمية برباءة نفسها ،لكنه ل ينطبق عىل " أأساليب أأو معدات أأو سائر أأدوات منح الرباءة الالزمة للعملية" 39.ويف اململكة
املتحدة يطبق الاس تثناء فامي يتعلق "ابملنتجات ادلوائية واملنتجات الطبية البيطرية لالس تخدام البرشي" اليت تدخل يف
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

33

34
35
36
37
38

39

المنسا وش ييل وكوس تارياك واتيلند.
البوس نة والهرسك وكرواتيا.
الصني.
فرنسا والرنوجي وسويرسا.
أأملانيا.
فنلندا واليوانن وليتوانيا وبولندا.
ادلامنرك وكينيا وسلوفاكيا وتركيا.
السلفادور وبريو.
الياابن.
لتفيا.
املكس يك .تعرف املادة  114من قانون الصحة العامة يف البدل ا ألدوية التقليدية عىل أأهنا "[ ]...أأية مواد أأو خليط من املواد من أأصل طبيعي أوأ
صناعي ،لها تأأثري عاليج أأو وقايئ أأو تأأهييل ،تكون صيدلنية من حيث الشلك عىل أأساس نشاطها الصيدلين وخصائصها البدنية والكمييائية
والبيولوجية ،وتكون مسجةل يف دس تور املكس يك الصيدلين عىل أأهنا أأدوية تقليدية [."]...
الولايت املتحدة ا ألمريكية .فضال عن ذكل ،يبني العنوان  ،35املادة (173ه)( )9من قانون الولايت املتحدة أأن الاس تثناء املعرف يف هذا القانون
ينطبق عىل الاختاعات احملمية برباءة "(خالف أأي دواء حيواين جديد أأو منتج بيولويج بيطري جديد (اإذ اإن هاتني العبارتني مس تخدمتني يف
القانون الفيدرايل ل ألغذية وا ألدوية ومس تحضات التجميل وقانون  4مارس  )9193يكون مصنعا يف املقام ا ألول ابس تخدام تكنولوجيا امحلض النووي
املؤتلف وامحلض الرييب املؤتلف وتكنولوجيا خلية الهتجني ،أأو أأية معليات أأخرى تنطوي عىل تقنيات معاجلة اجلينيات يف مواضع معينة) [."]...
هولندا.
السويد.
اإس بانيا.
أ
أ
املادة  991ألف من قانون الرباءات لعام  9110يف أستاليا.
املادة  991ابء اجلديدة من قانون الرباءات لعام  9110يف أأستاليا ونصها" :الاس تثناء من حمك التعدي :اإجراءات احلصول عىل املوافقة الرمسية من
السلطات اخملتصة (للمنتجات غري الصيدلنية) )9( :جيوز ألي خشص ،دون التعدي عىل براءة ،أأن يتخذ اإجراء يعد تعداي عىل براءة ،عىل الرمغ من
هذه الفقرة ،اإذا اكن هذا الإجراء قد اختذ حيراي ملا ييل "9" :أأغراض تتعلق ابحلصول عىل املوافقة الالزمة مبوجب قانون الكومنولث أأو دوةل أأو اإقلمي
لس تغالل املنتج ،أأو ا ألسلوب أأو العملية؛ أأو (ب) ألغراض تتعلق ابحلصول عىل موافقة مماثةل مبوجب قانون بدل أأو اإقلمي أآخر [ ."]...وذكرت أأستاليا
يف تعليقها أأن "هذا التغيري ميدد ابلفعل الاس تثناء املوجود أأصال (املقتير عىل الاختاعات الصيدلنية) ليشمل مجيع أأشاكل التكنولوجيا؛ ويقر بأأن أأي
تكنولوجيا خبالف التكنولوجيا الصيدلنية قد تعاين أأيضا من تأأخري يف اإدخال املنتجات اإىل السوق نتيجة لطول معليات املوافقة الرمسية من السلطات
اخملتصة السابقة للتسويق والتصنيع.
أ
أ
أ
مثة من أأوحض أأن "الاس تثناء يطبق بغض النظر عام اإذا اكن الاختبار املع ي يتعلق بأدوية جنيسة أو مطورة أو معدة حديثا ،ومع ذكل ميكن للمرء
مبوجب الاس تثناء أأن ينتج أأيضا أأية مكية رضورية للوفاء بأأية رشوط واثئقية لزمة للحصول عىل التير ح ابلتسويق دلى العضو املعني يف منظمة
التجارة العاملية .ويقع عىل عاتق الطرف اذلي يسعى اإىل احلصول عىل التير ح عبء الإثبات" .انظر رد الرنوجي عىل السؤال  56من الاس تبيان.
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نطاق التوجيه  2201/82/ECوالتوجيه  .2001/83/ECوذكرت كينيا يف ردها معوما أأن الاس تثناء ينسحب عىل املوافقة
الرمسية من السلطات اخملتصة " ألي منتج".
الإجراءات املسموح هبا
 .97ردت العديد من ادلول ا ألعضاء عىل السؤال اخلاص ابلإجراءات املسموح هبا ابلنس بة اإىل اختاع محمي برباءة مبقتىض
الاس تثناء بأأن الإجراءات ،من قبيل "ادلراسات" و /أأو "التجارب" و /أأو "الاختبارات" و /أأو "الفحوص" و /أأو
"الاختبارات العلمية" ،فضال عن "الرشوط العملية املتتبة" أأو "الاحتياجات العملية املتصةل" أأو "الإجراءات املتصةل"
ملنتج ما عىل النحو املعرف يف القانون الساري يسمح هبا
الضورية للحصول40عىل "تير ح" أأو "اإذن" أأو "تسجيل" تسويقي ٍ
مبقتىض الاس تثناء .و أأوحضت أأملانيا يف ردها أأن "رشوط ادلراسات والتجارب و أأية رشوط معلية متتبة علهيا" تع ي " أأي
اس تخدام للحامية يف نطاق الرباءة يريم اإىل استيفاء الرشوط املس بقة دلراسة لئقة أأو جتربة علمية لئقة (مثال :اإنتاج أأو
اس ترياد املادة الفعاةل اليت ل تزال محمية لتس تخدم يف جتربة)" .والإجراءات املسموح هبايف هولندا يه "ادلراسات
والاختبارات والتجارب العلمية الضورية لبيان التاكفؤ بني منتج طيب جنيس ومنتج طيب مرجعي ،ويكون املنتج الطيب
املرجعي محميا حبق يف براءة أأو بشهادة حامية تمكيلية" .ويف سويرسا ينطبق الاس تثناء مثال عىل "التجارب العلمية والتجارب
الرسيرية اليت خيترب فهيا املنتج الصيدلين اذلي حيتوي عىل املركب الفعال احملمي للحصول عىل البياانت الالزمة
للتير ح ابلتسويق".
 .91ويف السلفادور وا ألردن وإاس بانيا يعد "اس تخدام" الاختاع احملمي برباءة اإجراء مسموحا به مبوجب الاس تثناء 41.ويف
أألبانيا والياابن وبولندا والربتغال يسمح "بتصنيع" و"اس تخدام" الاختاع احملمي برباءة مبوجب الاس تثناء .ويف الصني وليتوانيا
يعد "التصنيع" و"الاس تخدام" و"الاس ترياد" اإجراءات مسموح هبا .ويف الربازيل يعد "التصنيع والاس تخدام؛ والإجراءات
املتخذة [ ]...حيال الاختاعات احملمية برباءة" هبدف احلصول عىل املوافقة الرمسية من السلطات اخملتصة ،وفقا لنص
القانون ،اإجراءات مسموح هبا .ويف بعض ادلول ا ألعضاء ا ألخرى يتيح الاس تثناء مجيع الإجراءات التالية" :التصنيع"
و"الاس تخدام" و"البيع" و"العرض للبيع" و"الاس ترياد" 42،وعالوة عىل ذكل يعترب "التصدير" مسموح به أأيضا يف بعض
45
ادلول ا ألعضاء ا ألخرى 43.ويف كندا والهند أأشري أأيضا اإىل "البناء" 44ويف امجلهورية الكورية أأشري اإىل "الاقتاض والنقل".
ومل حتدد القليل من ادلول ا ألعضاء يف ردها الإجراءات امليرح هبا حيال الاس تثناء ،وفقا لنص قانوهنا ،ذاكرة معوما
46
"الاس تخدامات" أأو "الإجراءات" الالزمة للحصول عىل املوافقة عىل التسويق".
40

41
42
43
44

45

46

انظر عىل سبيل املثال املادة  )9(11من قانون الرباءات يف أأستاليا ،واملادة  "4" )3(3من قانون الرباءات املوحد يف ادلامنرك ،واملادة  )4()3(3من
قانون الرباءات يف فنلندا ،واملادة  99رمق  1ب من قانون الرباءات يف أأملانيا واملادة ()9(61ب) من قانون امللكية الصناعية يف اإيطاليا ،واملادة )1(54
من قانون امللكية الصناعية يف كينيا ،واملادة (51.9ب) من قانون الرباءات يف اإس بانيا.
أأوحضت اإس بانيا يف ردها أأن "الاس تخدام" يشري اإىل "[ ]...ادلراسات والتجارب وما يتتب علهيا من رشوط معلية (للحصول عىل تير ح ل ألدوية
اجلنيسة) ،مبا يف ذكل الإاتحة لالس تخدام والتحضري واحلصول".
انظر عىل سبيل ردود جنوب أأفريقيا واململكة املتحدة وفييت انم.
أ
أ
انظر عىل سبيل املثال ردود لتفيا ونيوزيلندا وابكس تان وبريو والولايت املتحدة المريكية .انظر أيضا رد إارسائيل اذلي قالت فيه اإن الإجراءات
املسموح هبا مبوجب الاس تثناء يه " أأي اإجراء جترييب للحصول عىل ترخيص لتسويق منتج قد يشمل التصنيع والاس تخدام والاس ترياد والتصدير".
فامي ييل نص املادة  )9(55.1من قانون الرباءات يف كندا" :ل يعترب تعداي من أأي خشص عىل الرباءة اإذا قام بتصنيع أأو بناء أأو اس تخدام أأو بيع
الاختاع احملمي ابلرباءة ["]...؛ ونص املادة  907أألف من قانون الرباءات لعام  9170يف الهند" :ل تعترب بعض الإجراءات تعداي [ ،]...أأي اإجراء
تصنيع أأو بناء أأو اس تخدام أأو بيع أأو اس ترياد اختاع محمي برباءة [."]...
فامي ييل نص املادة  )9(55.1من قانون الرباءات يف كندا" :ل يعترب تعداي من أأي خشص عىل الرباءة اإذا قام بتصنيع أأو بناء أأو اس تخدام أأو بيع
الاختاع احملمي ابلرباءة ["]...؛ ونص املادة  907أألف من قانون الرباءات لعام  9170يف الهند" :ل تعترب بعض الإجراءات تعداي [ ،]...أأي اإجرء
تصنيع أأو بناء أأو اس تخدام أأو بيع أأو اس ترياد اختاع محمي برباءة [."]...
انظر ردود كرواتيا وامجلهورية ادلومينيكية وكينيا واتيلند.
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الغرض من الإجراء – املوافقة الرمسية من السلطات اخملتصة دلى سائر البدلان
 .91ينطبق الاس تثناء دلى العديد من ادلول ا ألعضاء عىل الإجراءات املتخذة ألغراض احلصول عىل املوافقة الرمسية من
السلطات اخملتصة يف البدلان نفسها ،اإل أأن الاس تثناء ينسحب أأيضا عىل ا ألنشطة املنجزة يف بعض ادلول ا ألعضاء ألغراض
احلصول عىل املوافقة الرمسية من السلطات اخملتصة دلى سائر البدلان .ففي الرنوجي مثال يسمح ابلإجراءات الوجهية املتخذة
ألغراض احلصول عىل التير ح ابلتسويق يف "دوةل يه طرف متعاقد يف التفاق املنشئ ملنظمة التجارة العاملية املؤرخ يف 95
أأبريل  47."9114ويف أأملانيا ينص احلمك القانوين املع ي عىل أأن أأثر الرباءة ل ينسحب عىل ادلراسات والتجارب و أأي رشوط
معلية تتعلق هبا رضورية للحصول عىل التير ح بتسويق منتجات طبية "يف الاحتاد ا ألورويب" أأو التير ح بتسويق منتجات
طبية "يف ادلول ا ألعضاء يف الاحتاد ا ألورويب أأو يف بدلان أأخرى" 48.ويف الهند ينطبق الاس تثناء عىل الإجراءات املتخذة
حيراي لالس تخدامات اليت تتعلق عىل حنو معقول ابس تحداث املعلومات الالزمة وتقدميها مبوجب أأي قانون يف الهند ،أأو
5049
"يف بدل غري الهند" ينظم تصنيع أأي منتج أأو بناءه أأو اس تخدامه أأو بيعه أأو اس ترياده.
 .10ومن بني ادلول ا ألعضاء اليت تسمح ابلتصدير ألغراض احلصول عىل املوافقة عىل التسويق دلى بدل أأجنيب أأو
ألغراض احلصول عىل التير ح ابلتسويق يف البدل ذاته ،تفرض بعض ادلول رشوطا أأخرى جيب استيفاؤها .ففي أأستاليا
ينص احلمك اخلاص ابملوافقة الرمسية من السلطات اخملتصة للمنتجات غري الصيدلنية عىل أأن أأي اإجراء ل يعترب تعداي اإذا
أأجنز فقط ألغراض تتعلق ابحلصول عىل موافقة مماثةل مبوجب قانون "بدل أأو اإقلمي أآخر" 51،يف حني يتيح حمك يتعلق ابلرباءة
الصيدلنية اس تغالل هذه الرباءة فقط ألغراض تتعلق ابحلصول عىل موافقة رمسية مماثةل من السلطات اخملتصة مبوجب قانون
"بدل أأجنيب أأو جزء من بدل أأجنيب" .ومع ذكل فاإن احلمك املتعلق ابلرباءة الصيدلنية "[ ]...ل ينطبق ما مل متدد فتة الرباءة
مبوجب اجلزء  3من الفصل  52،6وما مل تتأألف السلع من أأو حتتوي عىل [ "]...بعض املنتجات 53.ويف سويرسا ،ينص القانون
املطبق عىل أأن يكون دلى البدلان ا ألجنبية "نظام رقابة مماثل عىل املنتجات الطبية" يك ينطبق الاس تثناء 54.وتتيح القوانني
املطبقة يف عدامن وبريو أأيضا تصدير املنتج خارج الإقلمي الوط ي ،ومع ذكل فاإهنا تنص عىل أأن هذا التصدير ل يسمح به اإل
55
لستيفاء رشوط التير ح ابلتسويق يف لك بدل من البدلين.

47
48
49
50
51
52
53

54
55

انظر املادة  )3(3رمق  5من قانون الرباءات يف الرنوجي.
املادة 1(99ب) من قانون الرباءات يف أأملانيا.
املادة  907أألف ( أأ) من قانون الرباءات لعام  9170يف الهند.
الاس
عىل النسق ذاته تنسحب القوانني املطبقة يف الربازيل وكندا وإايطاليا وإارسائيل وليتوانيا والفلبني وإاس بانيا رصاحة ،يف نطاق تثناءات املعنية ،عىل
ا ألنشطة املنجزة ألغراض احلصول عىل املوافقة الرمسية من السلطات اخملتصة دلى سائر البدلان.
املادة  991ابء من قانون الرباءات لعام  9110يف أأستاليا .وانظر احلاش ية  31أأعاله.
اجلزء  3من الفصل  6من قانون الرباءات لعام  9110يف أأستاليا يكفل متديد مدة الرباءات العادية اليت تطالب مبواد صيدلنية.
هذه املنتجات يه "( أأ) أأية مادة صيدلنية يف حد ذاهتا مكشوف عهنا من حيث اجلوهر يف الوصف الاكمل للرباءة وتدخل من حيث اجلوهر يف نطاق
املطلب أأو املطالب الواردة يف هذا الوصف؛ أأو (ب) أأية مادة صيدلنية عندما تنتج عن طريق معلية تنطوي عىل اس تخدام تكنولوجيا امحلض
النووي ،ويكشف عهنا من حيث اجلوهر يف الوصف الاكمل للرباءة وتدخل من حيث اجلوهر يف نطاق املطلب أأو املطالب الواردة يف هذا الوصف".
انظر اجلزء  3من الفصل  6من قانون الرباءات لعام  9110يف أأستاليا.
انظر املادة  )9(1من القانون الفيدرايل لرباءات الاختاع يف سويرسا.
انظر املادة  ()4(99أأ) من مرسوم حقوق امللكية الصناعية وإانفاذها لسلطنة عدامن (املرسوم السلطاين رمق  )1001/67واملادة  31من املرسوم الترشيعي
 9175لبريو.
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الإطار الزم ي للامتس املراجعة الإدارية
 .19تسمح القوانني املطبقة يف غالبية ادلول ا ألعضاء بتقدمي الامتسات للحصول عىل املوافقة الرمسية من السلطات اخملتصة
يف أأي وقت خالل مدة امحلاية ابلرباءة .ومع ذكل يف املكس يك "قد يلزم تسجيل ادلواء اجلنيس [ ]...خالل ثالث س نوات
56
قبل انقضاء مدة الرباءة [ ،]...ول مينح التسجيل الصحي اإل عند انقضاء مدة رساين الرباءة".
رشوط تطبيق الاس تثناء
 .11تنص القوانني املطبقة يف بعض ادلول ا ألعضاء عىل استيفاء بعض الرشوط يك ينطبق الاس تثناء .ففي إارسائيل عىل
سبيل املثال "ل يشلك أأي اإجراء جترييب [" ]...اس تغالل لالختاع" اإذا اس تويف الرشطني التاليني )9( :اإذا بذلت اجلهود
للحصول عىل التخيص 57يف إارسائيل أأو يف بدل يسمح فيه ابلقيام ابإجراء جترييب عىل اختاع محمي برباءة لغرض احلصول عىل
ترخيص ،قبل انقضاء مدة الرباءة؛ ( )1وإاذا مل يس تخدم أأي منتج يف اإطار الرشوط املنصوص علهيا يف هذه املادة – سواء
أأثناء رساين الرباءة أأم بعده – ألي غرض خالف احلصول عىل ترخيص كام ذكر سابقا" .ويف ليتوانيا ،القيام ابإجراءات،
حبسب قانون الصيدةل ،ألغراض اإيداع طلب للحصول عىل تير ح ابلتسويق يف البدل أأو يف ادلول ا ألخرى [" ]...يتعني أأل
ميس ابحلقوق املمنوحة مبوجب براءة املنتج الطيب أأو شهادة امحلاية التمكيلية املنصوص علهيا يف قانون الرباءات مجلهورية
ليتوانيا ويف سائر القوانني املنظمة محلاية امللكية الصناعية"58ويف بولندا ،منح التير ح ابلتسويق "يتعني أأل ميس ابملسؤولية
املدنية عن اإدخال منتج يف السوق دون موافقة صاحب الرباءة ،اإذا اكنت هذه املوافقة لزمة" .ويف كوس تارياك تنطبق
الاس تثناءات الوجهية رشيطة "أأل تض عىل حنو غري مربر بسري الرباءة العادي أأو ل تتسبب يف رضر ل داعي هل للمصاحل
املرشوعة للمالك واملرخص هلم" .وعىل النسق ذاته يف امجلهورية ادلومينيكية ،يتعني عىل اإماكنية تطبيق الاس تثناء أأن
59
"تراعي املصاحل املرشوعة للغري".
 .13و أأشارت القليل من ادلول ا ألعضاء اإىل رشط العالقة املبارشة بني ادلراسات والتجارب والرشوط العملية املتتبة من
انحية والإذن أأو التير ح أأو التسجيل دلى السلطة من انحية أأخرى 60.وذكرت بعض البدلان ا ألعضاء أأيضا أأن الإجراءات
املعنية جيب أأن تدتخذ "حسب الضورة" " أأو "فقط" أأو "حيراي" لغرض اس تحداث املعلومات وتقدميها للحصول عىل
61
املوافقة الرمسية من السلطات اخملتصة.
حامية املعلومات غري املكشوف عهنا
 .14أأشارت القليل من ادلول ا ألعضاء يف ردودها اإىل أأن املعلومات املقدمة من أأجل احلصول عىل املوافقة الرمسية من
السلطات اخملتصة ختضع للحامية من الكشف .وعىل سبيل املثال تنص املادة (967اثنيا) من اللواحئ التنفيذية اخلاصة ابملواد
الصحية يف املكس يك عىل أأن "املعلومات [ ]...الرسية أأو احملفوظة وفقا ألحاكم املعاهدات ادلولية اليت انضمت اإلهيا
املكس يك كطرف ووفقا لسائر ا ألحاكم القانونية املطبقة ،جيب أأن حتمى من الكشف لسائر ا ألفراد" .ويف الفلبني ينطبق
الاس تثناء الوجيه رشط أأن يكون ذكل "محلاية البياانت اليت يقدهما صاحب الرباءة ا ألصيل من الاس تخدام التجاري غري
56
57
58
59
60
61

املادة (967اثنيا) من ترشيعات املواد الصحية يف املكس يك.
املادة  54أألف من قانون الرباءات  9167-5717يف إارسائيل .ألغراض هذه املادة ،مصطلح "التخيص" يع ي "شهادة أأو تير ح أأو أأي وثيقة أأخرى
لزمة مبوجب القانون لتسويق املنتج".
املادة  ،99اجلزء  93من قانون الصيدةل يف مجهورية ليتوانيا ( 11يونيو  1006رمق X-709؛ كام عددّل أأخريا يف  11يونيو  1099رمق .)XI-1506
املادة  96.1من قانون الرباءات يف كوس تارياك واملادة (30ز) من القانون رمق  00-10بشأأن امللكية الصناعية للجمهورية ادلومينيكية.
انظر ردود المنسا و أأملانيا وإايطاليا.
انظر عىل سبيل املثال املادة  ،43الفقرة سابعا ،من القانون رمق  1.171بتارخي  94مايو ( 9116قانون امللكية الصناعية) يف الربازيل ،واملادة
 "4")9(61من قانون امللكية الصناعية يف بولندا ،واملادة  991أألف من قانون الرباءات لعام  9110يف أأستاليا ،واملادة  )9(55.1من قانون الرباءات
يف كندا ،واملادة  907أألف من قانون الرباءات لعام  9170يف الهند ،واملادة  61أألف ( )9من قانون الرباءات  57لعام  9171يف جنوب أأفريقيا.
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العادل املنصوص علهيا يف املادة  31.3من اتفاق جوانب حقوق امللكية الفكرية املتصةل ابلتجارة (اتفاق تريبس) ،وعىل مكتب
62
امللكية الفكرية أأن يصدر ،ابلتشاور مع واكلت احلكومة املناس بة ،القواعد واللواحئ التنفيذية املناس بة والالزمة ذلكل [."]...

حتدايت التنفيذ
 .15ذكرت غالبية ادلول ا ألعضاء أأن الإطار القانوين املطبق لالس تثناء يعترب مناس با لتلبية ا ألهداف املنشودة و /أأو ليس
من املرتقب تعديهل 63.ومل تقدم بعض ادلول ا ألعضاء ردا عىل هذا السؤال أأو ذكرت أأن هذا السؤال ل ينطبق 64.ويف ش ييل
خيضع احلمك القانوين الوجيه للمراجعة .ويف السلفادور من املرتقب مراجعة القانون عىل ا ألجل املتوسط .وذكرت أأستاليا يف
ردها ،ابلإشارة اإىل الإطار القانوين املطبق ،أأن قانون تعديل قوانني امللكية الفكرية لعام ( 1091رفع املس توى) مدد
الاس تثناء القامئ لالختاعات الصيدلنية ليشمع مجيع أأشاكل التكنولوجيا.
 .16وذكرت غالبية ادلول ا ألعضاء أأهنا مل تواجه أأية حتدايت فامي يتعلق بتنفيذ الاس تثناء معليا 65.ويف هذا الصدد ذكرت
الربازيل يف ردها أأن حكومة الربازيل "تقمي تنفيذ الاس تثناء للوقوف عىل فائدته يف ضوء الهدف من ضامن توازن نظام
الرباءات" .و أأشارت الربتغال يف ردها اإىل أأن أأحصاب الرباءات ليسوا سعداء ابلس تثناء :وابلتايل فاإهنم "حياولون منع احلصول
عىل املوافقات الرمسية من السلطات اخملتصة بتقدمي دعاوى انتصاف مؤقتة دلى احملامك املناس بة" .و أأشارت أأيضا اإىل أأن
"قرارات احملامك ل دجتمع عىل هذه املسأأةل" .وذكرت جنوب أأفريقيا يف ردها أأهنا مل تواجه حتدايت فامي يتعلق بقانون الرباءات،
و أأشارت أأيضا اإىل أأن "التحدايت تواجه حيال السلطات التنظميية مثل جملس الرقابة الطيب ،حبيث أأهنا تتأأخر يف معاجلة
طلبات تسجيل ا ألدوية وتؤخر النفاذ اإىل ا ألسواق" .وتساءلت اإس بانيا يف ردها ،ابلإشارة اإىل تعديل احلمك القانوين املع ي
66
من قانوهنا الوط ي اذلي ينفذ التوجيه  2004/27/ECويعمتد الاس تثناء ،عام اإذا اكن لالس تثناء أأثر رجعي.
 .17ويف اململكة املتحدة ،ينظر الربملان يف اقتاحات تعديل املادة  )5(60من قانون الرباءات يك تدخل ا ألنشطة املتعلقة
بتجارب ا ألدوية البرشية والبيطرية وتقيمي التكنولوجيا الصحية يف نطاق الاس تثناء ألغراض البحث املنصوص عليه يف املادة
()5(60ب) 67.و أأشارت هولندا يف ردها إاىل أأن النطاق احملدد لالختبارات وادلراسات" عالوة عىل "الرشوط العملية
62
63

64
65
66

67

املادة  71.4من قانون امجلهورية  1113يف الفلبني ،املعدل مبوجب قانون امجلهورية .1501
ادلول ا ألعضاء اليت ذكرت رصاحة أأن الإطار القانوين املطبق لالس تثناء يعترب مناس با لتلبية ا ألهداف املنشودة و /أأو ليس من املرتقب تعديهل يه:
البوس نة والهرسك وكندا وش ييل والصني وكوس تارياك وكرواتيا وامجلهورية التش يكية وادلامنرك وامجلهورية ادلومينيكية وهنغاراي والهند ولتفيا ومالزياي
واملكس يك ونيوزلندا وهولندا والرنوجي وابكس تان وبريو وبولندا والربتغال وإاس بانيا والسويد وتركيا.
أ
هذه ادلول ا ألعضاء يه :أألبانيا وا ألرجنتني والمنسا وفنلندا وفرنسا و أأملانيا واليوانن وإارسائيل وإايطاليا والردن وليتوانيا وامجلهورية الكورية وسلوفاكيا
وجنوب أأفريقيا وسويرسا واتيلند وفييت انم.
الاس
ادلول ا ألعضاء اليت ذكرت أأهنا مل تواجه حتدايت فامي يتعلق بتنفيذ تثناء معليا يه :البوس نة والهرسك وكندا والصني وكوس تارياك وكرواتيا وادلامنرك
وامجلهورية ادلومينيكية وهنغاراي ولتفيا ومالزياي واملكس يك والرنوجي واململكة املتحدة.
تع
أ
الاس
أأوحض النص املع ي أأن" :املذكرة التوضيحية للقانون رمق  29/2006تذكر أأن الآاثر الوحيدة [للمذكرة اليت متد تثناء بشأن املراجعة الإدارية] يه
ألغراض التوضيح ،و أأن ذكل ا ألمر تغطيه املادة (51.9ب) السابقة اليت تنص عىل أأن احلقوق يف الرباءة ل متتد لتشمل الإجراءات املتخذة ل ألغراض
التجريبية .ومع ذكل فاإن احلمك رمق  424/2010الصادر عن احملمكة العليا ،دائرة من دوائر احملامك املدنية ،بتارخي  30يونيو  1090يذكر أأنه قبل دخول
القانون رمق  29/2006حزي النفاذ ،مل ينسحب "الاس تثناء ألغراض الاس تخدام التجرييب" عىل تقدمي عينات اإىل سلطات الصحة العامة .وانظر رد
اإس بانيا عىل السؤال  51من الاس تبيان.
تنص املادة ()5(60ب) من قانون الرباءات عىل أأن " أأي اإجراء ،بغض النظر عن هذه املادة ،يشلك تعداي عىل براءة اختاع ،ل يعترب تعداي اإذا
(ب) اختذ ألغراض جتريبية تتعلق مبوضوع الاختاع" .و أأوحضت اململكة املتحدة يف ردها أأن "الس ياسة وراء التغيريات املقتح اإدخالها عىل املادة
()5(60ب) تمكن يف أأن نظام الرباءات ينبغي أأل مينع أأي رشكة من استيفاء رشوط نظام املوافقة الرمسية من السلطات اخملتصة للمنتجات الطبية ،و أأن
ا ألنشطة املنجزة لستيفاء هذه الرشوط ينبغي أأل تعترب تعداي عىل الرباءة .وتتناول املادة  "9")5(60هذه الشواغل فامي يتعلق اب ألدوية اجلنيسة،
وس تتناول التعديالت املقتحة عىل قانون الرباءات هذه الشواغل فامي يتعلق اب ألدوية املبتكرة ،ما يسمح للمرىض ابحلصول رسيعا عىل
ا ألدوية اجلديدة".
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املتتبة" املشار اإلهيا يف املادة  )6(90من التوجيه  2004/27/EC68ليست واحضة ،يف ظل غياب الفقه القانوين من حممكة
العدل ا ألوروبية ،وذكل مثال فامي يتعلق "ابلتخزين أأو أأخذ الطلبات املس بقة" .وفضال عن ذكل أأشارت هولندا اإىل أآخر
قرارات حممكة الاس تئناف يف لهاي اليت أأمرت بأأن نرش ادلواء اجلنيس يف قاعدة البياانت املعيارية  G Standardل ألدوية
املتاحة قبل انقضاء مدة الرباءة املعنية يعترب اإجراء من اإجراءات التعدي ،بغض النظر عن أأن مصنع ادلواء ذكر رصاحة أأن
ادلواء اجلنيس س يكون متاحا فقط بعد انقضاء مدة الرباءة 69.و أأخريا وابلإشارة اإىل التحدايت ،أأشارت ابكس تان اإىل أأن
الاس تثناء مل يستشهد به من قبل يف البدل .وردت بعض ادلول ا ألعضاء بأأن السؤال اخلاص ابلتحدايت ل نطبق أأو مل تقدم
70
ردا عليه.
[هناية الوثيقة]
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تنص املادة  )6(90من التوجه  2004/27/ECعىل ما ييل" :ل يعترب اإجراء ادلراسات والاختبارات الضورية هبدف تطبيق الفقرات  9و 1و 3و4
والرشوط العملية املتتبة خمالفة للحقوق يف الرباءات أأو لشهادات الرباءات التمكيلية اخلاصة ابملنتجات الطبية".
حممكة الاس تئناف يف لهاي (القضية  105.007.107/01بتارخي  1نومفرب .)1090
انظر مثال ردود أأستاليا والمنسا والهند وا ألردن وكينيا ونيوزلندا وبريو وبولندا وسلوفاكيا والولايت املتحدة ا ألمريكية وفييت انم عىل السؤال 51
من الاس تبيان.

