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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 6 :أأكتوبر 4102

اللجنة الدائمة املعنية بقانون الرباءات
الدورة احلادية والعشرون

جنيف ،من  3اإىل  7نومفرب 4102

استثناءات وتقييدات على حقوق الرباءات :استنفاد حقوق الرباءات

وثيقة من اإعداد ا ألمانة

مقدمة
 .0اتفقت اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات (اللجنة) يف دورهتا العرشين اليت عُقدت يف الفرتة من  47اإىل
 30يناير  ،4102فامي يتعلق مبوضوع "اس تثناءات وتقييدات عىل حقوق الرباءات" ،عىل أأن تُع َّد ا ألمان ُة ،من بني أأمور
بناء عىل املعلومات الواردة من ادلول ا ألعضاء ،عن كيفية تنفيذ استنفاد حقوق الرباءات يف تكل ادلول أأو يف
أأخرى ،وثيق ًةً ،
أأنظمهتا ا إلقلميية ،دون تقيمي فعالية ذكل التنفيذ .وينبغي أأن تشمل الوثيق ُة أأيض ًا التحدايت العملية اليت تواهجها ادلول ا ألعضاء
يف تنفيذ تكل الاس تثناءات والتقييدات.
بناء عىل ذكل ،ت ُِّقدم هذه الوثيقة معلومات عن كيفية تنفيذ ما يتعلق ابستنفاد حقوق الرباءات من اس تثناءات أأو
 .4و ً
تقييدات أأو لكهيام يف ادلول ا ألعضاء .وتتأألف هذه الوثيقة من ثالثة أأقسام "0" :أأهداف الس ياسة العامة من منح
الاس تثناء "4" ،والقانون الساري ونطاق الاس تثناء "3" ،وحتدايت التنفيذ .وهتدف الوثيقة اإىل تقدمي حملة عامة وشامةل
قارنة عن تنفيذ هذا الاس تثناء مبقتىض القوانني السارية يف ادلول ا ألعضاء .وي ُشار اإىل "الاس تييان اخلاص ابلس تثناءات
و ُم ِّ
والتقييدات عىل حقوق الرباءات" والردود ا ألصلية املُقدَّمة من ادلول ا ألعضاء و أأحد املاكتب ا إلقلميية للرباءات لتوضيح نطاق
الاس تثناء يف ولية قضائية ُمع َّينة (انظر موقع املنتدى الإلكرتوين للجنة يف العنوان التايل:
.)http://www.wipo.int/scp/en/exceptions/
 .3و أأشارت ادلول ا ألعضاء التالية اإىل أأ َّن قوانيهنا السارية تنص عىل اس تثناءات و /أأو تقييدات تتعلق ابستنفاد حقوق
الرباءات :أألبانيا ،واجلزائر ،وا ألرجنتني ،و أأرمينيا ،و أأسرتاليا ،والمنسا ،و أأذربيجان ،وبيالروس ،وبواتن ،وبوليفيا (دوةل –
متعددة القوميات) ،والبوس نة والهرسك ،وبلغاراي ،وبوركينا فاسو ،والربازيل ،وكندا ،وش ييل ،والصني ،وكوس تارياك،
وكرواتيا ،وقربص ،وامجلهورية التش يكية ،وادلامنرك ،وامجلهورية ادلومينيكية ،والسلفادور ،وفنلندا ،وفرنسا ،وغامبيا،
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وجورجيا ،و أأملانيا ،واليوانن ،وهندوراس ،وهنغاراي ،والهند ،وإارسائيل ،وإايطاليا ،والياابن ،وا ألردن ،وكينيا ،ولتفيا،
وليتوانيا ،ومدغشقر ،وموريش يوس ،واملكس يك ،واملغرب ،وهولندا ،ونيوزيلندا ،والرنوجي ،وعامن ،وابكس تان ،وبريو،
والفلبني ،وبولندا ،والربتغال ،ومجهورية كوراي ،ومجهورية مودلوفا ،ورومانيا ،والاحتاد الرويس ،وسان تويم وبرينسييب،
ورصبيا ،وسلوفاكيا ،وجنوب أأفريقيا ،وإاس بانيا ،ورسي لناك ،والسودان ،والسويد ،وسويرسا ،وطاجيكس تان ،واتيلند،
وتركيا ،و أأوغندا ،و أأوكرانيا ،واململكة املتحدة ،ومجهورية تزنانيا املتحدة ،والولايت املتحدة ا ألمريكية ،وفييت انم ،وزمبابوي
1
(اجملموع.)76 :

أأهداف الس ياسة العامة من منح الاس تثناء
 .2أأكَّد كثرير من ادلول ا ألعضاء عىل جانب التوازن يف استنفاد حقوق الرباءات 2.فعىل سييل املثال ،اكن هدف
الس ياسة العامة من النَّ ِّص عىل استنفاد حقوق الرباءات هو "حتقيق توازن مالمئ للحقوق" (الولايت املتحدة ا ألمريكية)،
و"حتقيق التوازن بني ماكل حقوق امللكية الفكرية واملس هتكل" (بواتن) ،و"وضع حدود بشأأن ممارسة حقوق امللكية الصناعية
هبدف حتقيق التوازن يف النظام وتعزيز املنافسة" (ش ييل) .واكن الهدف يف فييت انم هو "تنويع مصادر السلع ذات السعر
التنافيس"؛ أأما يف اإس بانيا فاكن الهدف هو "منع ماكل الرباءة من أأن حيتج حبقه يف تقييد التسويق الالحق للمنتجات احملمية
3
لاللزتام بسعر مفروض أأو رشوط أأخرى تُقيِّد املنافسة احلرة" .وعالوة عىل ذكل ،أأشار بعض ادلول ا ألعضاء اإىل حامية
4
املس هتلكني أأو مصلحهتم.
 .5واكن هدف الس ياسة املنشود يف كثري من ادلول ا ألعضاء يتعلق بتيسري التجارة 5.فعىل سييل املثال ،ذكرت رومانيا
يف ِّردها أأن الهدف هو "مصلحة حرية حركة البضائع والتجارة" .و أأوحض الر ُّد املُقدَّم من اململكة املتحدة أأن هدف الس ياسة
العامة هو "حتقيق توازن بني حقوق أأحصاب الرباءات وحرية التجارة" .وذكر الاحتاد الرويس يف ِّرده أأن "ا ألساس اذلي
يستند اإليه احلمك اخلاص ابستنفاد حقوق الرباءات [ ]...هو فكرة جتنب ما يعرتض سييل التجارة احلرة من حواجز مصطنعة
قد يضعها أأحصاب احلقوق الاس تئثارية" .واكن هدف الس ياسة العامة املذكور يف الرد املُقدَّم من فرنسا هو أأن "ممارسة احلق
يف الرباءات ُمقيَّد رة من أأجل التداول احلر للسلع عىل أأرايض الاحتاد ا ألورويب" .وعىل املنوال نفسه أأشارت دول أأعضاء
أأخرى اإىل أأن نظام الاستنفاد املُط َّبق يعكس عضويهتا يف الاحتاد ا ألورويب 6.و أأشارت سويرسا يف ِّردها اإىل أأن "الهدف من
الاس تثناء هو اإلغاء الاحتاكر اخلاص ابس ترياد املنتجات احملمية برباءات فامي خيص السلع اليت تباع يف املنطقة الاقتصادية
ا ألوروبية".
 .6و أأشار بعض ادلول ا ألعضاء اإىل املصلحة العامة أأو اجملمتعية ،مثل :جنوب أأفريقيا" :املصلحة العامة" ،وا ألردن:
"لالس تفادة من وجود براءة يف املكل العام ،وتقامس املعارف واخلربات ،وتعزيز معليات البحث والتطوير" ،ورصبيا" :من
مصلحة اجملمتع أأن تكون املعامالت القانونية واحضة وموثوقة" ،وبولندا" :ضامن توريد ا ألدوية" .وابملثل أأشارت جورجيا يف
ِّردها اإىل أأن نظام الاستنفاد هبا "هل ما يربره متش ي ًا مع الاعتبارات الاقتصادية والاجيعاعية واعتبارات الصحة العامة للب."".
وذكرت مجهورية مودلوفا أأن هدفها يشمل "نرش معلومات عن املنتج احملمي برباءة" .وذكرت الهند يف ِّردها أأن الهدف هو
رصح به حسب ا ألصول".
"السامح ابس ترياد منتجات حمية برباءات يف الب ".من ا ألسواق اليت ُطرح فهيا املنتج عىل حنو ُم َّ

 1ذكر املكتب ا ألورويب الآس يوي للرباءات يف ِّرده أأن قواعد الاستنفاد تُوضَ ع وفق ًا لأحاكم القوانني الوطنية ل".ول املتعاقدة ا ألعضاء يف ذكل املكتب.
 2انظر مث ًال الردود املُقدَّ مة من أأسرتاليا ،وبواتن ،وش ييل ،وكينيا ،والسودان ،والولايت املتحدة ا ألمريكية.
 3انظر الرد املُقدَّم من رسي لناك.
 4انظر الرد املُقدَّم من زمبابوي.
 5انظر مث ًال الردود املُقدَّ مة من قربص ،وادلامنرك ،وفرنسا ،و أأملانيا ،وإايطاليا ،واملكس يك ،وهولندا ،والربتغال ،ورومانيا ،والسويد.
 6انظر مث ًال الردود املُقدَّ مة من امجلهورية التش يكية ،وهنغاراي ،ولتفيا.
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 .7و أأشار رد السلفادور اإىل أأنه "ل جيوز للامكل أأن ميارس حق الاخرتاع اإىل أأجل غري مسمى" .ويف اإشارة اإىل املاكفأأة
اليت حيصل علهيا صاحب الرباءة ،ذكرت بيالروس أأن الهدف هو "استبعاد املاكفأأة املتكررة غري العادةل نظري اس تخدام
الاخرتاع نفسه" ،وذكرت كندا أأن "صاحب الرباءة تلقى تعويض ًا عن بيع الاخرتاع برشوط وافق علهيا صاحب الرباءة".

القانون الساري ونطاق الاس تثناء
.8

ميكن تصنيف الردود الواردة من ادلول ا ألعضاء اإىل مخسة أأنواع تقريب ًا:

الاستنفاد الوطين

 47رد ًا

الاستنفاد ادلويل

01

الاستنفاد ا إلقلميي

44

خمتلط

استنفاد وطين من حيث املبد أأ؛ وقد يُط َّبق الاستنفاد ادلويل يف حالت معينة

3

استنفاد إاقلميي من حيث املبد أأ؛ وقد يُط َّبق الاستنفاد الوطين أأو ادلويل يف حالت معينة

0

غري مؤكد

2

تثناء قانوني ًا معين ًا .ولكن
أأغلبية ادلول ا ألعضاء اليت أأشارت اإىل أأن قوانيهنا السارية ت ُِّنظم استنفاد حقوق الرب7اءات قدَّمت اس ً
ذكل الاس تثناء يرد يف قانون السوابق وا ألحاكم القضائية يف بعض ادلول ا ألعضاء.

الاستنفاد الوطين
تنص القوانني الوطنية يف بعض ادلول ا ألعضاء عىل أأن احلقوق اليت متنحها الرباءة ل تشمل الترصفات املتعلقة ابلسلع
.1
ُّ
8
اليت طرهحا ماكل الرباءة يف سوق الب ".أأو ُطرحت مبوافقته ،ومن َّمث فاإن هذه القوانني تُقر الاستنفاد الوطين .وينص القانون
الربازييل 9عىل أأن اإدخال أأي منتج يف السوق احمللية ينبغي أأن حيدث "مبارشةً" من ِّقبل صاحب الرباءة أأو مبوافقته .وتنص
قوانني السلفادور ومدغشقر وطاجيكس تان عىل أأن الاستنفاد يُط َّبق بعد أأن يكون املنتج قد ُ
"طرح يف السوق عىل حن ٍو
10
قانوين" ،و"بي َع يف الب ".بشلك رشعي" ،و"عُرض لالس تخدام التجاري عىل أأساس قانوين" ،عىل التوايل.
نون الترشيعي لبعض ادلول ا ألعضاء مسأأ َةل الاستنفاد الوطين عىل وجه التحديد ،بل ُحتدَّد تكل
 .01ول يتناول القا ُ
املسأأةل من خالل قانون السوابق وا ألحاكم القضائية .وتوجد يف كندا قاعد رة قانوني رة للرتخيص الضمين تشري اإىل أأن صاحب
الرباءة حيامن يييع شيئ ًا حمي ًا برباءة ( أأو شيئ ًا ُصنع بفضل براءة ختص طريقة صنع) ،حيصل املشرتي عىل ترخيص ابس تخدام
هذا اليشء وبيعه ،وحيصل مجيع املشرتين الالحقني عىل الرتخيص نفسه .وينص قانون السوابق القضائية الكندي عىل أأن
"صاحب الرباءة اإذا ابع السلعة اليت صنعها واحملمية برباءة ،فاإنه ينقل ملكية تكل السلعة اإىل املشرتي .وهذا يعين أأن
 7هذه ادلول ا ألعضاء يه :أأسرتاليا ،وكندا ،والياابن ،والولايت املتحدة ا ألمريكية.
 8مثل :أألبانيا ،وبيالروس ،وبواتن ،والبوس نة والهرسك ،والربازيل ،وكرواتيا ،والسلفادور ،وغامبيا ،ومدغشقر ،واملغرب ،ومجهورية مودلوفا ،والاحتاد
الرويس ،وسان تويم وبرينسييب ،ورصبيا ،والسودان ،وطاجيكس تان ،وتركيا ،و أأوغندا ،وتزنانيا.
 9الفقرة "رابع ًا" من املادة  23من القانون رمق 471.1 .املؤرخ  02مايو .0116
 10املادة (006د) من قانون امللكية الفكرية يف السلفادور ،واملادة  .4.31من املرسوم رمق  101-81بشأأن وضع ترتيبات محلاية امللكية الصناعية
(املؤرخ  30يوليو  )0181يف مدغشقر ،واملادة  31من قانون مجهورية طاجيكس تان "بشأأن الاخرتاعات".
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صاحب الرباءة مل يعد دليه أأي حق فامي خيص السلعة اململوكة الآن للمشرتي اذلي ،بوصفه املاكل اجلديد ،هل احلق
11
الاس تئثاري يف امتالكها أأو اس تخداهما أأو المتتع هبا أأو تدمريها أأو نقل ملكيهتا".
 .00ويف الولايت املتحدة ا ألمريكية ،ينص قانون السوابق القضائية اذلي ييت يف استنفاد احلقوق عىل أأن "صاحب
الرباءة ،أأو َم ْن ميكل حقوقه ،حيامن يييع أ آ ًةل أأو أأدا ًة تمكن قميهتا الوحيدة يف اس تخداهما ،فاإنه يتلقى ماكفأأة نظري اس تخداهما
جلهاز مشمول
رصح به يف الولايت املتحدة ا ألمريكية ٍ
ويتنازل عن احلق يف تقييد ذكل الاس تخدام" 12.والاس ترياد غري امل ُ َّ
13
برباءة مت بيعه خارج الب ".ليس حمي ًا من التعدي مبقتىض قاعدة استنفاد الرباءات.
 .04و أأشار الرد املُقدَّم من أأسرتاليا اإىل أأن الاستنفاد الوطين يبدو أأنه ينطبق عىل الرباءات "ما مل يكن ماكل الرباءة قد
وضع قيود ًا تعاقدية عىل خالف ذكل" ،رمغ عدم تناول قانون الرباءات ا ألسرتايل لهذه املسأأةل حتديدا ،ووجود سوابق قضائية
قليةل بشأأهنا .وذكل املبد أأ جز رء من القانون ا ألسرتايل احلايل ،برشط أأن يكون اس ترياد السلعة احملمية ابلرباءة – اليت طرهحا
صاحب الرباءة ا ألسرتايل للتداول خارج أأسرتاليا – تعد ًاي اإذا وضع صاحب الرباءة ،يف وقت طرح السلعة للتداول ألول مرة،
رشط ًا رصحي ًا حيظر جلهبا اإىل أأسرتاليا .واملبد أأ القانوين العام اذلي يُط َّبق يف أأسرتاليا هو أأن اس تخدام املشرتي أأو ترصفه كام
رصح به للمنتج .وبيع املنتج يؤدي ،بوجه عام،
حيلو هل ل ميثل تعد ًاي عىل الرباءة ،عىل افرتاض أأن الرشاء مت عن طريق بيع ُم َّ
اإىل الاستنفاد .و أأشار الرد املُقدَّم من أأسرتاليا أأيض ًا اإىل الزتاهما ابتفاقات التجارة احلرة ،مثل اتفاق التجارة احلرة بني أأسرتاليا
14
والولايت املتحدة (املادة .)2.1.07
 .03وتُط َّبق قاعدة الاستنفاد الوطين القانونية يف الياابن وفق ًا لقرار احملمكة العليا هبا .15وفامي خيص "التنازل عن منتجات
حمية برباءات يف اخلارج" ،قضت احملمكة العليا بأأنه "يف حاةل تنازل صاحب براءة يف الياابن أأو خشص يُعترب نظري ًا هل عن
فرس ذكل عىل أأن صاحب احلق يف الرباءة غري مسموح هل ابإنفاذ حقه يف الرباءة يف
منتج حمي برباءة يف اخلارج ،ينبغي أأن يُ َّ
تنازل هل يس تثين الياابن من مناطق بيع أأو
تنازل هل – ر
اتفاق بني صاحب الرباءة وامل ُ َ
الياابن ،اإل اإذا ُأب ِّرم – يف حاةل امل ُ َ
اس تخدام املنتج احملمي ابلرباءة ،وإاذا ُأب ِّرم – يف حاةل الطرف الآخر اذلي مت التنازل هل عن املنتج احملمي ابلرباءة من ِّقبل
تنازل هل والطرف الآخر أأو امل ُ ِّ
تنازل هل وامل ُ ِّ
كتسب املذكور ،ويشار اإىل ذكل
كتسب الالحق – ُ
التفاق املذكور أآنف ًا بني ُم َ
امل ُ َ
رصاح ًة عىل املنتج احملمي ابلرباءة".
 .02و أأشار الرد املُقدَّم من الاحتاد الرويس اإىل تطبيق قاعدة الاستنفاد عىل براءات طرق الصنع .وذكر الاحتاد الرويس
أأنه وفق ًا حلمك احملمكة ادلس تورية 16فاإن "التقييد املُحدَّد يف احلمك اخلاص ابستنفاد احلقوق ل يشمل سوى امللكية الصناعية
احملمية برباءة وذات الشلك املادي ،ول يشمل احلقوق الاس تئثارية ألحصاب الرباءات فامي يتعلق بطرق الصنع اليت حصلت
عىل براءات بوصفها اخرتاعات .ومع ذكل ،توجد ظروف معينة تُستنفد فهيا أأيض ًا طريقة الصنع احملمية برباءة حيامن تُس تخدَ م
هجاز ،ولكن ل يكون ذكل اإل حني تنفيذ طريقة الصنع مع اجلهاز املذكور اذلي استُنفدت ابلفعل احلقوق املتعلقة
ابلقرتان مع ٍ
به".

 11قضية رشكة "ايىل ليلىل ورشاكه" ضد رشكة " أأبوتكس".041 S.C.R. 4 ]0118[ ،
 12قضية  Adamsضد .)0873( 253 U.S. 82 ،Burke
 13قضية رشكة فوغيفيمل ضد بينون( 74-0370 ،0366 F.3d 615 ،ادلائرة الفيدرالية .)4101
" 14ينص لك طرف عىل أأن احلق الاس تئثاري ملاكل الرباءة يف منع اس ترياد منتج حمي برباءة ،أأو منتج يتأأىت من طريقة صنع حمية برباءة ،دون موافقة ماكل
الرباءة ل يكون مقيد ًا بييع ذكل املنتج أأو توزيعه خارج أأرايض الطرف ،عىل ا ألقل عندما يكون صاحب الرباءة قد وضع قيود ًا عىل الاس ترياد مبوجب عقد أأو
غريه من الوسائل".
 15قرار الهيئة القضائية الصغرى الثالثة للمحمكة العليا بتارخي  0يوليو ( 0117قضية رشكة يب يب اإس يف احملمكة العليا).
 16ر أأي احملمكة ادلس تورية لالحتاد الرويس بتارخي  06أأكتوبر  ،4110رمق .O-400
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الاستنفاد ادلويل
 .05تنص القوانني الوطنية لبعض ادلول ا ألعضاء  ،بوجه عام ،عىل أأن احلقوق اليت متنحها براءة ل تشمل الترصفات
املتعلقة ابلسلع اليت طرهحا ماكل الرباءة يف السوق "يف أأي ب "".أأو ُطرحت مبوافقته ،ومن َّمث فاإن تكل القوانني تُقر الاستنفاد
ادلويل 17.ويف بعض ادلول ا ألعضاء ،18تكون السلعة مطروحة أأو ُمدخةل يف السوق "بشلك قانوين" .ووفق ًا للرد املُقدَّم من
ا ألرجنتني" ،يُ َ
عترب املنتج مطروح ًا يف السوق بشلك قانوين حيامن يُث ِّيت املُر َّخص هل اذلي ُأ ِّذ َن هل بتسويقه يف الب ".أأنه حصل
رصح هل بتسويق املنتج" .وابملثل فاإن
عىل ترصحي بذكل من ماكل الرباءة يف ب ".اكتساب الرباءة ،أأو من طرف اثلث ُم َّ
"اإدخال منتج ُص ِّنع ابس تخدام الاخرتاع احلاصل عىل براءة (منوذج منفعة) اإىل ادلائرة التجارية من ِّقبل أأي خشص حصل عىل
املنتج دون انهتاك حقوق ماكل الرباءة" يؤدي اإىل الاستنفاد ادلويل يف أأوكرانيا .وعبارة "حصل عليه دون انهتاك حقوق ماكل
الرباءة" تنطبق عىل احلالت اليت يكون فهيا املنتج قد "صنع من ِّقبل ماكل الرباءة و /أأو ُأد ِّخل اإىل ادلائرة التجارية من ِّقبل
ماكل الرباءة أأو خشص أآخر معه اإذن خاص (ترخيص) من ماكل الرباءة أأو الك احلالتني".
 .06وينص القرار  286مجلاعة دول ا ألنديز عىل أأن الاستنفاد ينطبق عىل أأي سلعة " أأدخلها اإىل التجارة امل ُ
خشص
اكل أأو ر
خول من ِّقبل صاحب احلق أأو تربطه مباكل الرباءة روابط اقتصادية" .وتُعترب "الروابط الاقتصادية" بني خشصني قامئ ًة
أآخر ُم َّ
"حيامن يكون أأحد الشخصني قادر ًا عىل اإحداث تأأثري حامس يف الآخر ،سواء بصورة مبارشة أأو غري مبارشة ،فامي خيص
طرف ر
اس تغالل الرباءة ،أأو حيامن يكون ر
اثلث قادر ًا عىل اإحداث هذا التأأثري يف الك الشخصني" .ويف ابكس تان ،يُط َّبق
الاستنفاد عندما تكون السلعة "مطروحة يف السوق يف أأي ماكن يف العامل من ِّقبل ماكل الرباءة أأو مبوافقته أأو من ِّقبل
رصح هل أأو بأأي طريقة مرشوعة أأخرى مثل الرتاخيص الإجبارية".
خشص ُم َّ
 .07و أأوحض الرد املُقدَّم من ش ييل أأن قاعدة الاستنفاد القانونية تستند يف ا ألصل اإىل القرارات الصادرة عن جلان ماكحفة
الاحتاكر ،اليت حلت حملها حممكة املنافسة احلرة .و أأوحض أأنه خالل الفرتة اليت تعاملت فهيا هيئات ماكحفة الاحتاكر مع هذه
القضااي ،فاإهنا "ط َّبقت اس تدل ًل خاص ًا مبشالك الواردات املوازية ،وفرضت عقوابت مهنجية عىل أأحصاب حقوق امللكية
الصناعية اذلين مارسوا حقوقهم عىل حنو تعسفي" .فقد نص القرار رمق  886لس نة  0113الصادر عن جلنة املاكحفة املركزية
مث ًال – اذلي أأشار اإىل استنفاد العالمات التجارية ،ولكنه ينطبق متاما عىل الرباءات الاخرتاع –عىل أأن "ماكل العالمة
التجارية اليت تشري اإىل سلع أأو منتجات مصنوعة بطريقة معينة ل جيوز أأن يعرتض بشلك قانوين عىل جتارة خشص أآخر يف
سلع حقيقية أأو أأصلية من املنشأأ نفسه" و"ل جيوز للموزع احلرصي ملنتج أأجنيب أأن مينع مس توردين حيصلون عىل املنتج
نفسه أأيض ًا يف اخلارج من تسويقه يف الب."".
19
ادلويل من خالل السامح ابلس ترياد املوازي عىل النحو التايل" :ل يُعترب
النص القا ُ
 .08ويف الهندُ ،جيزي ُ
نوين الاستنفا َد َ
رصح هل حسب ا ألصول مبوجب القانون ابإنتاج
انهتااكً حلقوق الرباءات اس تريا ُد أأي خشص ملنتجات حمية برباءات من خشص ُم َّ
حقوق الرباءات يف ا ألردن دون السامح ألي خشص ابس ترياد أأي مواد أأو بضائع
املنتج وبيعه أأو توزيعه" .وابملثل ل حتول ُ
من طرف اثلث يمتتع ابمحلاية القانونية لتكل الرباءة ،اإذا اكن "الاس ترياد مرشوع ًا ويتفق مع مبادئ املنافسة التجارية ويراعى
20
القمية الاقتصادية لرباءة الاخرتاع احملمية بشلك عادل".

 17مثل :الأرجنتني ،و أأرمينيا ،والقرار  286مجلاعة دول ا ألنديز ،وش ييل ،وكوس تارياك ،وامجلهورية ادلومينيكية ،وكينيا ،وموريش يوس ،وابكس تان ،وفييت انم.
 18مثل :الأرجنتني ،و أأرمينيا ،وش ييل ،وامجلهورية ادلومينيكية ،وفييت انم.
 19قانون براءات الاخرتاع الهندي ،البند  017أألف.
 20املادة  37من قانون براءات الاخرتاع الأردين وتعديالته رمق  34لس نة .0111
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 .01ويف كوس تارياك ،يُط َّبق الاستنفاد ادلويل برشط أأل "يرض دون مربر ابلس تغالل العادي للرباءة ،أأو يتسيب يف
رضر ل داعي هل للمصاحل املرشوعة لصاحب الرباءة أأو لل ُمرخَّص هل هبا" 21.وعالوة عىل ذكل ،ينص البند  42أأ ِّلف من قانون
جائز "اإذا اكنت تلكفة اس ترياد املنتج املعين أأقل من تلكفة الرشاء من
الرباءات يف زمبابوي عىل أأن الاس ترياد املوازي ر
صاحب الرباءة".
 .41و أأوحض الرد املُقدَّم من جورجيا أأن نظام الاستنفاد ادلويل يُط َّبق اس تثنائي ًا عىل املنتجات احملمية برباءات ،رمغ أأن
اتفاق التجارة احلرة املعمق والشامل مع الاحتاد ا ألورويب يُل ِّزم جورجيا ابإدخال نظام استنفاد وطين للمواد اخلاضعة حلقوق
امللكية الفكرية.
 .40وورد يف الرد املُقدَّم من الصني ،اليت تُطبِّق الاستنفاد ادلويل ،أأن اس تخدام ا ألطراف لستنفاد الرباءات كوس يةل
ل".فاع عن التعدي يف الإجراءات القضائية أأ رمر غري مأألوف مقا نر ًة بوسائل ادلفاع ا ألخرى مثل اإبطال الرباءة ،أأو دعوى
التعدي املزعوم اليت تندرج مضن حاةل التقنية الصناعية السابقة أأو خارج نطاق عنارص امحلاية املشموةل ابلرباءة .ولكن اكن
حمور اخلالف ،يف بعض القضااي ،يمتثل يف ش يئني :اإما أأ َّن ما ميتلكه املُدعى عليه من منتجات يُزمع أأهنا متعدية قد ابعه
صاحب الرباءة أأو املُرخَّص هل ،ومن َّمث فاإن حقوق الرباءات قد استُنفدت ،أأو صنعه املُدعى عليه وابلتايل فاإن حقوق
الرباءات قد انهتُ كت .و أأشار َّالر ُد املُقدَّم من الصني أأيض ًا اإىل القرار اذلي اختذته احملمكة الشعبية العليا وطبقت من خالهل
22
نظرية الرتخيص الضمين.

الاستنفاد ا إلقلميي
 .44اإن ادلول ا ألعضاء يف اتفاق مراجعة اتفاق ابنغي املؤرخ  4مارس  0177بشأأن اإنشاء منظمة أأفريقية للملكية الفكرية
( 42فرباير  )0111تُطبِّق نظام الاستنفاد ا إلقلميي ،ألنه ينص عىل أأن حقوق الرباءات ل تشمل الترصفات املتعلقة بسلعة
َجلهبا "ماكل الرباءة يف السوق عىل أأرايض دوةل عضو أأو مبوافقته".
 .43وابملثل يُطبِّق كثرير من ادلول ا ألعضاء 23ا ألطراف يف التفاق املتعلق ابملنطقة الاقتصادية ا ألوروبية نظا َم الاستنفاد
ا إلقلميي ،أأ ْي أأن حق الرباءة ل يشمل الترصفات املتعلقة بسلعة طرهحا ماكل الرباءة يف السوق يف ب ".داخل املنطقة
منتج حمي برباءة يف السوق خارج املنطقة
الاقتصادية ا ألوروبية أأو ُطرحت هناك مبوافقته .وبعبارة أأخرى ،اإذا ُطرح ر
الاقتصادية ا ألوروبية ،فاإن ذكل ل يستنفد حقوق براءة الاخرتاع.
 .42وذكرت اململكة املتحدة يف ِّردها أأن هناك قاعدة قانونية لالستنفاد ا إلقلميي تُط َّبق داخل املنطقة الاقتصادية ا ألوروبية
مبوجب املادتني  32و 36من املعاهدة ِّ
املنظمة لعمل الاحتاد ا ألورويب (معاهدة الاحتاد ا ألورويب) .ودلى اململكة املتحدة
أأيض ًا "قاعدة قانونية للرتخيص الضمين تعمل مبثابة قاعدة استنفاد" .وتكل القاعدة القانونية "أُ ِّق َّرت يف قضية بيتس ضد
ويلموت ( )LR 6 Ch App 239( )0870حيث ُح ِّمك بأأنه عند بيع منتج حمي برباءة ،فاإن صاحب الرباءة ينقل مع السلع
ترخيص ًا للمشرتي بييعها أأو اس تخداهما .ويُط َّبق هذا املبد أأ سواء أأوقع البيع ا ألول يف اململكة املتحدة أأم يف أأي ماكن أآخر".
 .45و أأشارت هولندا يف ِّردها اإىل أأن "طرح [املنتج] يف السوق بشلك قانوين" من عدمه يُع ُّد أأمر ًا حاسامً للبت يف
استنفاد احلقوق .وقضت احملمكة العليا يف هولندا بأأن املنتجات املطروحة يف السوق مبوجب ترخيص اإجباري أأو اس تخدام
 21املادة (4.06د) من القانون رمق  6867بشأأن الرباءات والتصاممي الصناعية ومناذج املنفعة يف كوس تارياك (ابلصيغة ا ألخرية املُعدَّ ةل مبوجب القانون رمق 8634
بتارخي  45مايو .)4118
 22حمكت احملمكة الشعبية العليا بأأنه "اإذا اكن الاس تخدام التجاري املعقول الوحيد ليشء ما هو أأن ي ُس تخدَ م هذا اليشء يف اس تغالل براءة ،فاإن بيع هذا اليشء
رصح هل من ِّقبل صاحب الرباءة يعين ترخيص ًا مضني ًا من جانب املشرتي لس تغالل الرباءة".
23من ِّقبل صاحب الرباءة أأو طرف أآخر ُم َّ
بلغاراي ،وقربص ،وامجلهورية التش يكية ،وادلامنرك ،وفنلندا ،وفرنسا ،واليوانن ،و أأملانيا ،وهنغاراي ،وإايطاليا ،ولتفيا ،وليتوانيا ،وهولندا ،والرنوجي ،وبولندا،
والربتغال ،ورومانيا ،وسلوفاكيا ،وإاس بانيا ،والسويد ،واململكة املتحدة.
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مس بق تُعترب مطروح ًة يف السوق بشلك قانوين 24.وعىل العكس من ذكل ،وابلنس بة لالحتاد ا ألورويب ،تُعترب املنتجات
املطروحة يف السوق يف ب ".أآخر مبوجب ترخيص اإجباري غري مطروحة عىل حن ٍو قانوين ،ومن َّمث ل جيوز اس ترياد هذه
25
املنتجات إال مبوافقة صاحب الرباءة.

نظام الاستنفاد اخملتلط
 .46ينص بعض ادلول ا ألعضاء عىل نظام استنفاد ُمحدَّد واحد من حيث املبد أأ ،ولكن تطبِّق أأنظمة استنفاد أأخرى
حسب طبيعة السلع أأو ظروف لك حاةل.
 .47فقانون الرباءات يف جنوب أأفريقيا ينص عىل أأن "الترصف يف سلعة حمية برباءة من ِّقبل صاحب الرباءة أأو املُرخَّص
هل أأو نيابة عهنام يعطي املشرتي احلق يف اس تخدام تكل السلعة وعرضها للترصف فهيا والترصف فهيا ،مع مراعاة حقوق
الرباءات ا ألخرى" 26.ووفق ًا لقانون السوابق وا ألحاكم القضائية ،أأ َّقرت حمامك جنوب أأفريقيا املبادئ التالية "0"" :عندما يييع
احتاكر
ُ
صاحب الرباءة بنفسه السلع َة احملمية ابلرباءة أأو يترصف فهيا ،فاإن تكل السلعة ُحت َّرر من لك القيود اليت فرضها علهيا ُ
ِّ
تنازل هل صاحب الرباءة
صاحب الرباءة؛ " "4وعند الترصف يف السلعة احملمية ابلرباءة من قبل وكيل صاحب الرباءة أأو َم ْن َ
يف نطاق سلطته ،فاإن السلعة ُحت َّرر كذكل من تكل القيود؛ " "3وعند بيع السلعة احملمية ابلرباءة عن طريق ترخيص من
27
صاحب الرباءة ،فاإن ا ألمر جيب أأن يتوقف عىل مدى السلطة املمنوحة من امل ُ ِّ
رخص لل ُمرخَّص هل مبوجب اتفاق الرتخيص".
رصح هلم ،من أأجل اإعادة بيعها يف
وحمك القايض بأأن " َم ْن يشرتون السلعة يف جنوب أأفريقيا ،من أأمثال ُجتار امجلةل غري امل ُ َّ
جنوب أأفريقيا ميكن منعهم من اإعادة بيعها عىل أأساس امحلاية اليت متنحها الرباءة الصادرة يف جنوب أأفريقيا ،وذكل برشط أأن
يكون صاحب الرباءة الصادرة يف جنوب أأفريقيا مس تطيع ًا ومس تعد ًا لفرض قيود يف ب ".املنشأأ عىل البيع يف جنوب أأفريقيا
لسلعته احملمية ابلرباءة واملس توردة اإىل جنوب أأفريقيا من ب ".املنشأأ" .ومن َّمث فاإن جنوب أأفريقيا تُقر ،من حيث املبد أأ ،بنظام
خو رل [ ]...بوضع الرشوط اليت جيوز
الاستنفاد الوطين .ومع ذكل ،ذكرت جنوب أأفريقيا يف ِّردها أأيض ًا أأن "وزير الصحة ُم َّ
28
هبا اس ترياد أأي دواء حمي برباءة اس ترياد ًا مواز ًاي اإىل جنوب أأفريقيا ،بغض النظر عن أأحاكم قانون الرباءات .وادلواء
املس تورد اس ترياد ًا مواز ًاي جيب أأن تكون هل نفس الرتكيبة ،و أأن يليب معايري اجلودة نفسها ،و أأن يكون هل نفس الامس املُس َّجل
امللكية ل".واء املتاح ابلفعل واملُس َّجل يف جنوب أأفريقيا .وجيب عىل املس تورد املوازي احملمتل أأن حيصل عىل ترصحي
ابلس ترياد املوازي ل".واء وتسجيل ل".واء ذي الصةل ،و أأن ميتثل للمتطلبات التنظميية ا ألخرى فامي خيص ا ألدوية املس توردة
ً 29
اس ترياد ًا موازاي.
 .48وابملثل يُط َّبق نظام الاستنفاد ادلويل يف الفلبني عىل العقاقري وا ألدوية رمغ أأن أآلية الاستنفاد الوطين تُط َّبق من حيث
املبد أأ .وينص قانون الفلبني 30عىل أأن "احلق يف اس ترياد العقاقري وا ألدوية املشار اإلهيا يف هذا البند يكون متاح ًا ألي واكةل
حكومية أأو أأي طرف اثلث خاص".
بناء
 .41وتنهتج ُعامن ،بوجه عام ،نظام استنفاد وطين .ولكن لوزير التجارة والصناعة صالحية الإعالن – حبمك وظيفته أأو ً
عىل طلب أأي طرف هممت – عن استنفاد حقوق الرباءات ،ومن َّمث الرتخيص ألشخاص أآخرين ابس ترياد املنتج احملمي أأو
منتج مصنوع ،بصورة مبارشة أأو غري مبارشة ،بواسطة الاخرتاع احملمي برباءة ("املنتج") من اإقلمي أآخر حيامن يكون ذكل
 24احملمكة العليا 6 ،مارس  ،588 ،0136 NJ ،0136واحملمكة العليا 6 ،يونيو .804 ،0120 NJ ،0120
 25حممكة العدل ا ألوروبية 1 ،يوليو 256 ،0185 NJ ،0185؛ مكتب امللكية الصناعية هبولندا (.)Pharmon/Hoechst( 21/0186 )BIE
 26البند  )4(25من قانون جنوب أأفريقيا للرباءات لس نة  0178وتعديالته.
 27قضية رشكة " "Stauffer Chemicalضد رشكة " "V Agricuraاحملدودة .)C( 068 BP 0171
 28البند 05جمي من قانون مراقبة ا ألدوية واملواد ذات الصةل لس نة  0165وتعديالته.
 29انظر رد جنوب أأفريقيا لالطالع عىل مزيد من التفاصيل.
 30البند 0.74.من قانون الفلبني امجلهوري رمق  ،8413بصيغته املعدةل مبوجب قانون الفلبني امجلهوري .1154
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املنتج "0" :غري متوافر يف اإقلمي ُعامن؛ " "4أأو متاح ًا يف اإقلمي ُعامن مبعايري جودة متدنية عىل حنو غري معقول أأو بمكية ل
تعسفية؛ " "3أأو ألي سيب أآخر يتعلق ابملصلحة العامة ،مبا يف ذكل
تكفي لتلبية الطلب احمليل أأو بأأسعار يعتربها الوزير ُّ
املامرسات اخملةل ابملنافسة .ومن الرشوط ا ألخرى الواجب توافرها "0" :أأن يكون املنتج قد ُطرح من ِّقبل ماكل الرباءة أأو
تورد
تورد منه؛ " "4و أأن تكون هناك براءة انفذة يف الإقلمي اذلي سيُس َ
مبوافقته يف القنوات التجارية يف الإقلمي اذلي سيُس َ
بناء
منه املنتج ،و أأن تكون مملوك ًة للشخص نفسه اذلي ميكل الرباءة يف ُعامن أأو لشخص اتبع هل .وللوزير – حبمك وظيفته أأو ً
عىل طلب ماكل الرباءة – اإلغاء الرتخيص اإذا جعز املس تورد عن حتقيق الغرض اذلي َّبرر قرار الوزير .وعالوة عىل ذكل،
جيوز للوزير اإلغاء الرتخيص اإذا زالت ا ألس باب اليت جعلت الوزير يقرر النظر يف استنفاد الرباءة ،رشيطة أأن تؤخذ مصاحل
املس تورد املرشوعة يف الاعتبار.
 .31وتُط َّبق يف سويرسا أأنظمة استنفاد خمتلفة حسب املاكن اذلي ُطرح فيه أأول املنتج احملمي ابلرباءة يف السوق،
وحسب طبيعة السلع عىل النحو التايل "0" :السلع اليت ُطرحت يف سويرسا أأو يف املنطقة الاقتصادية ا ألوروبية من ِّقبل
صاحب الرباءة أأو مبوافقته ميكن ،من حيث املبد أأ ،اس تريادها أأو اس تخداهما أأو اإعادة بيعها يف سويرسا (استنفاد إاقلميي)؛
" "4ويُط َّبق الاستنفاد ادلويل اإذا اكنت امحلاية مبوجب براءة ذات أأمهية اثنوية بسيب اخلصائص الوظيفية للسلع احملمية
برباءة؛ " "3وبرمغ ما ورد يف " "0و" ،"4ل جيوز طرح السلع يف سويرسا اإل مبوافقة صاحب الرباءة يف حاةل "حتديد مثن
السلع احملمية ابلرباءة من ِّقبل ادلوةل يف سويرسا أأو ب ".التسويق" ،مثل ا ألدوية .وعالوة عىل ذكل ،يُط َّبق الاستنفاد ادلويل
31
أأيض ًا عىل وسائل الإنتاج الزراعي واملعدات الر أأساملية الزراعية (مثل اجلرارات والآلت) احملمية برباءات.
 .30وعالوة عىل ذكل ،ذكرت بعض ادلول ا ألعضاء أأهنا تنص عىل "حمك استنفاد ُمحدَّد ينطبق عىل تاكثر املواد
32
البيولوجية" فامي خيص اس تخدام املزارعني لها لغرض زراعي.

تقييد الاستنفاد من ِّقبل صاحب الرباءة
 .34ل تسمح غالبية ادلول ا ألعضاء 33لصاحب الرباءة بفرض قيود عىل اس ترياد املنتج احملمي برباءة أأو توزيعه بشلك أآخر
عن طريق وضع تنييه رصحي عىل املنتج مبا قد يتجاوز قاعدة الاستنفاد القانونية املعمول هبا يف الب .".وذكر بعض ادلول
34
ا ألعضاء أأن الوضع غري مؤكد.
 .33و أأشارت الردود املُقدَّمة من بعض ادلول ا ألعضاء اإىل اإماكنية تقييد أأحصاب الرباءات لستنفاد احلقوق من خالل
القيود التعاقدية .وحيث اإن قاعدة الاستنفاد الوطين املُط َّبقة يف اململكة املتحدة 35يه الرتخيص الضمين ،فميكن جتاوزها اإذا
فرض صاحب الرباءة رشوط ًا عىل اس تخدام املنتج أأو إاعادة بيعه عند بيعه أأول مرة .وهذه الرشوط تضع قيد ًا عىل منح
ترخيص للتعامل مع املنتج احملمي ابلرباءة ،وتنطبق عىل لك َم ْن يشرتون املنتج مع العمل هبا 36.وذكرت أأسرتاليا يف ِّردها أأن
ينص عىل أأن حقوق
هناك نص ًا يف أأحد اتفاقات التجارة احلرة املربمة بني أأسرتاليا والولايت املتحدة يُل ِّزم لك طرف بأأن َّ
 31املادة 47ب من قانون الزراعة (.)RS 910.1
 32انظر الوثيقة  SCP/21/6لالطالع عىل مزيد من التفاصيل.
 33اجلزائر ،و أأرمينيا ،والمنسا ،والبوس نة والهرسك ،وش ييل ،والصني ،وكوس تارياك ،وكرواتيا ،وقربص ،وادلامنرك ،وامجلهورية ادلومينيكية ،والسلفادور ،وفنلندا،
وفرنسا ،وجورجيا ،واليوانن ،والهند ،والياابن ،وا ألردن ،وكينيا ،وليتوانيا ،وموريش يوس ،والرنوجي ،والربتغال ،ومجهورية كوراي ،ورومانيا ،والسويد ،وسويرسا،
واتيلند ،و أأوكرانيا ،وتزنانيا ،وزمبابوي.
 34أأسرتاليا ،وغامبيا ،وهندوراس ،وإارسائيل ،ولتفيا ،واملغرب ،وهولندا ،وابكس تان ،وبريو ،وساو تويم وبرينسييب ،وسلوفاكيا ،وجنوب افريقيا ،وإاس بانيا،
وسويرسا ،وطاجيكس تان ،وتركيا.
 35ل ميكن لصاحب الرباءة يف اململكة املتحدة أأن يتجاوز قاعدة الاستنفاد ا إلقلميي لأهنا مس متدة من املادة  48من معاهدة الاحتاد الأورويب اليت حتظر فرض
قيود عىل الواردات بني ادلول الأعضاء.
 36قضية الرشكة الوطنية للتسجيالت الصوتية ضد رشكة "منك" (Pat Ct 441 R.P.C. 48 )0100؛ وقضية  Incandescent Gas Lightضد
071 R.P.C. 06 )0811( Brogden؛ وقضية  Dunlopضد .273 R.P.C. ]0158[ Longlife Battery
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الرباءات اليت متنع اس ترياد منتج حمي برباءة "جيب أأل تكون مقيد ًة بييع ذكل املنتج أأو توزيعه خارج أأراضيه ،عىل ا ألقل اإذا
فرض صاحب الرباءة قيود ًا عىل الاس ترياد مبوجب عقد أأو غريه من الوسائل".
 .32ويف هنغاراي ،قد يكون الاستنفاد ا إلقلميي عىل نطاق املنطقة الاقتصادية ا ألوروبية ُمقيَّد ًا اإذا اكنت "لصاحب الرباءة
مصاحل مرشوعة يف الاعرتاض عىل مواصةل تسويق املنتج" 37.وابملثل ل ينطبق ،يف اإيطاليا ،الاستنفاد ا إلقلميي عىل نطاق
املنطقة الاقتصادية ا ألوروبية "حيامن توجد دوافع مرشوعة جتعل [صاحب الرباءة] نفسه يعرتض عىل مواصةل تسويق
38
املنتجات ،أأ ْي حيامن تُعدَّل أأو ت َُّغري حالهتا بعد طرهحا يف السوق".

عدم اليقني
 .35نوع الاستنفاد غري مؤكد يف بعض ادلول ا ألعضاء ،ألن احلمك القانوين ذي الصةل مل ُحي ِّدد املاكن اذلي يبد أأ فيه تنفيذ
قاعدة الاستنفاد ،ومل ت ُِّقرر احملمك ُة بعدُ تفسري ًا يف هذا الصدد 39.وذكرت نيوزيلندا يف ِّردها أأن الاستنفاد ُحي ِّدده قانون
صاحب الرباءة ابلبيع
السوابق القضائية ،و أأن "استنفاد احلقوق من عدمه يتوقف يف أأغلب الظن عىل أأي رشوط يُرفقها
ُ
ا ألويل" .ويف اإرسائيل ،اقرتحت حممكة العدل العليا 40اإقرار الاستنفاد ادلويل ،ولكن تُرك القرار الهنايئ ملزيد من التفسري.

حتدايت التنفيذ
 .36رمغ أأن أأغلبية ادلول ا ألعضاء أأجابت بأأن نظام الاستنفاد املُط َّبق فهيا مالمئ ،41ذكرت اجلزائر يف ِّردها أأن النظام
املُط َّبق فهيا ل يُعترب مالمئ ًا ،و أأهنا تفكر يف تنقيح قانوهنا .وابملثل أأشارت زمبابوي اإىل أأنه عىل احلكومة تطبيق اس تثناءات
أأخرى مثل الرتخيص الإجباري ،ألن النظام غري مالمئ .و أأشارت دولتان من ادلول ا ألعضاء اإىل أأن نظام الاستنفاد املُط َّبق مل
42
خيضع لالختبار بعد.
 .37و أأشار قليل من ادلول ا ألعضاء اإىل مناقشات أأو تعديالت متوخاة لنظام الاستنفاد .فعىل سييل املثال ،ذكرت
السلفادور يف ِّردها أأن نظام الاستنفاد خيضع للمناقشة من ِّقبل ش ىت السلطات والقطاعات الوطنية .وإاضاف ًة اإىل ذكل ،ذكر
الاحتاد الرويس يف ِّرده أأن من املتوىخ اإدخال تعديالت عىل املادة  0351من القانون املدين ،و أأن الاستنفاد وفق ًا لتكل
التعديالت لن يُطبق عند طرح املنتج يف التداول املدين داخل أأرايض الاحتاد الرويس من ِّقبل صاحب براءة أأو مبوافقته
حفسب ،بل أأيض ًا عند طرح املنتج يف التداول املدين بشلك قانوين ،عىل النحو اذلي حيدده القانون .وابملثل ذكرت ش ييل
يف ِّردها أأنه ُجترى حالي ًا مراجعة حمك استنفاد الرباءات اخلاص هبا ،اإضافة اإىل مجيع ترشيعات امللكية الفكرية ،بُغية اإجراء
اإصالح حممتل.
 .38و أأجاب كثري من ادلول ا ألعضاء بأأنه مل يواجه أأي حتدايت ،أأو أأي حتدايت كبرية ،فامي يتعلق ابلتنفيذ العميل لنظام
استنفاد الرباءات املنطبق 43.وذكرت السلفادور يف ِّردها أأنه "يُ َنظر حالي ًا يف فرض قيد عىل الواردات املوازية يف جمال
 37املادة  41من قانون هنغاراي للرباءات .انظر أأيض ًا املادة  06من قانون سلوفاكيا للرباءات.
 38الفقرة  4من املادة  5من قانون اإيطاليا للملكية الفكرية.
 39اجلزائر ورسي لناك.
 40حممكة العدل العليا " ،11/5371رشكة بريس تول مايرز سكويب" ضد "وزارة الصحة".227 ،)2(55 PD ،
 41انظر الردود املُقدَّ مة من الأرجنتني ،وبيالروس ،وش ييل ،والصني ،وكوس تارياك ،وقربص ،وامجلهورية التش يكية ،وهنغاراي ،والهند ،وكينيا ،ولتفيا،
واملكس يك ،واملغرب ،والرنوجي ،وابكس تان ،وبولندا ،والربتغال ،وسان تويم وبرينسييب ،وإاس بانيا ،والسويد ،واململكة املتحدة.
 42انظر الردين املُقدَّ مني من بواتن ،ورسي لناك.
 43انظر ردود بواتن ،والبوس نة والهرسك ،وكندا ،والصني ،وكوس تارياك ،وكرواتيا ،وادلامنرك ،وامجلهورية ادلومينيكية ،وجورجيا ،وهنغاراي ،والهند ،ولتفيا،
والربتغال ،وسان تويم وبرينسييب ،واململكة املتحدة.
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الصحة" .و أأشارت كينيا يف ِّردها اإىل قضي ٍة 44تناولت مسأأةل الاس ترياد املوازي .وذكرت زمبابوي يف ِّردها أأهنا واهجت حتدايت
خبصوص اس ترياد مس تحرضات صيدلنية مزيفة .و أأشارت الصني يف ِّردها اإىل قضااي تتعلق برباءات تصاممي تناولت مسأأةل
45
استنفاد احلقوق فامي خيص اس تخدام الزجاجات املعاد تدويرها يف ظل حامية براءات التصاممي.
[هناية الوثيقة]

44
احتج املُدَّ عَى عليه ابلس ترياد املوازي ،وهو ما رفضته
قضية رشكة  In Pfizerضد رشكة ( Cosmos Limitedقضية  IPTرمق  21لس نة َّ ،)4116
احملمكة.
ُ
ل
أ
أ
أ
 45حمك بعض احملامك بأن "الزجاجات املس تعمةل اليت اشرتاها املدَّ عَى عليه تعادل املواد اخلام للزجاجات اجلديدة ،ومعليات ا تنظيف والتعقمي يه أحد أشاكل
ُ
الزجاجات املس تعمةل بعدها وظيفة الزجاجات اجلديدة وتصبح منتجات جديدة لتدخل من جديد دورة الزجاجات .وذلكل يُفرتض أأن
املعاجلة املُقنَّعة اليت جتسد
اس تخدام الزجاجات املس تعمةل للمرشوابت الكحولية اجلديدة من ِّقبل امل ُ َّدعَى عليه قد جتاوز املعىن التقليدي لالس تخدام .وهذه ا ألنشطة يف حقيقهتا يه تصنيع
زجاجات جديدة أأو اإعادة اإنتاج الزجاجات ،وهو ما ينبغي أأن يُعترب انهتااكً حلق املدعي اذلي تكفهل الرباءة" .بيد أأن بعض احملامك ا ألخرى أأصدر أأحاكم ًا متناقضة
يف قضااي مشاهبة.

