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 اللجنة الدائمة المعنية بقانون البراءات
 

 والعشرون الخامسةالدورة 
 2016 د�سمرب 15ٕاىل  12جنيف، من 

 
 

مجموعة من قضايا المحاكم حول جوانب حصانة العالقة بين مستشار 
 البراءات وموّكِله

 أ�مانةوثيقة من ٕا�داد 

 مقدمة

ٕاىل  27) يف دورهتا الرابعة والعرش�ن املعقودة يف الفرتة من الرباءات اتفقت اللجنة ا�امئة املعنية بقانون الرباءات (جلنة .1
استنادا ٕاىل املعلومات الواردة من أ�عضاء والهيئات املراقبة للجنة، ٕا�داد مجمو�ة من ، أ�مانة توّىل �ىل ٔأن ت  2016يونيو  30

ه، مبا يف ذ� التقييدات ٔأو الصعو�ت املوا�ة.قضا�  ومعًال  احملامك حول جوانب حصانة العالقة بني مستشار الرباءات وموّلكِ
�عوة ٔأعضاء اللجنة  2016ٔأغسطس  16بتارخي  C.8588وC.8587 و C.8585 تابذ� القرار، ٔأرسلت أ�مانة املذ�ر 

 املطلوبة ٕاىل املكتب ا�ويل.والهيئات املراقبة فهيا ٕاىل تقدمي املعلومات 

إاللكرتونية الويبو صف�ة ومبا ٔأن ملوضوع من اليا�ن وسو�رسا. ، تلقت أ�مانة معلومات متعلقة �ت� ا�عوةوبناء �ىل  .2
 لقوانني واملامرسات الوطنية ف� خيص نطاق حصانة العالقة بني احملايم ومولكه وٕاماكنية تطبيق ذ� �ىلا مجمو�ة من"املعنونة 

مستشاري الرباءات"
0F

تشري هذه الوثيقة فس ، اتالرباء يمستشار  صانةحب ةعلقتوامل احملامك �ىل  لقضا� املعروضةلتوي مراجع حت  1
يف الوال�ت املت�دة أ�مر�كية، ختّص قضا� رفعت  احملامك�ىل  ن �البية القضا� املعروضة�ٔ  ونتي�ةاحلاالت.  ٔأيضا ٕاىل ت�

 .القضائية الواليةالصادرة عن ت�  قرارات احملامك�شلك رئييس وثيقة الهذه  تضمفس� 

، 2008يف مايو  ،املنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) �لتعاون مع امجلعية ا�ولية محلاية امللكية الفكريةنظمت و  .3
دمت العديد من العروض اليت ق تشار أٔ وقد . مللكية الفكريةاملهنية املقّدمة للموّلكني يف جمال ااملشورة حصانة �شأٔن  اً مؤمتر 

                                                
1 http://www.wipo.int/scp/en/confidentiality_advisors_clients/national_laws_practices.html 
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�ىل  العروض وميكن �ّطالع �ىل هذهٕاىل القضا� املعروضة �ىل احملامك ا�تصة يف بعض الوال�ت القضائية.  �الل املؤمتر
 .http://www.wipo.int/meetings/en/2008/aippi_ipap_ge/program.html :الرابط

 أ��انب يف الوال�ت املت�دة أ�مر�كية اترباءستشاري المل  صانةاحلمنح ٕاماكنية 

/و�ء الرباءات مستشارياف �حلصانة اليت تُمنح ٕاىل  يتعلق �ال�رت �ف، الفيدرالية اعمتدت احملامك �بتدائية .4
 مهن�ني ٔأساس�يني يقوم ٔأ�دهام �ىل �دم اختيار قانون بي� يقوم ا�ٓخر �ىل اختيار القانون. ،أ��انب

نه �ٔ از ٔ�خصايئ الرباءات أ�جنيب ٔأي امتي مينحال ا�ي ا�هنج القامئ �ىل �دم اختيار القانون، تطبيق من رمغ �ىل الو  .5
 95 توس �مي ضد رشكة شارب ٕالكرتونيكس، رمققضية رشكة س�تاني أ�مر�كيني، يف دعوى يس عضوا يف رابطة احملامل 

F.R.D. 27 (S.D.N.Y. 1983) ، ا�هنج القامئ �ىل اختيار القانون ا�ي يعمتد ٕاما �ىل "هنج تطّبق ٔأ�لبية احملامك ٕاّال ٔأّن
 االتصال" ٔأو �ىل "هنج املعام� �ملثل والوظيفة" ٔأو �ىل "ا�هنج املبارش القامئ �ىل املصل�ة امللزمة".

ختتار احملمكة تطبيق القانون أ�مر�يك ٔأو القانون أ�جنيب بناء �ىل الوالية القضائية ذات ٕاطار "هنج االتصال"، ويف  .6
وحتديد املاكن ا�ي بدٔأت فيه هذه العالقة اليت �زمع ٔأهنا منحت حصانة، ما مل  تواصلاملصل�ة السائدة �شأٔن حفظ رسية ال 

 F. Supp. 1146, 1169-71 397رشكة دوبالن ضد رشكة د�رينغ ميليكني (متِل الس�ياسة العامة �الف ذ�. ويف قضية 
(D.S.C. 1975) ،(صانة من حيث املبدأٔ حب �متتعال  نياحملاممن �ري أ��انب رباءات المع و�ء  لصواتال  ة ٔأنّ رٔأت احملمك، 

، فس�تكون الغلبة ملبدٔأ احلصانة املودع يف ب�ه ةالرباء �القة جوهرية بطلب �راءات ٔأجنيبمع و�يل  صلواتولكن ٕان اكن لل 
 .الب� أ�جنيب مبوجب قانون

 .U.S.P.Q 2d 1897, 188 F.R.D 52 (رمق ويف قضية رشكة �ر�س�تول ما�رز سكويب ضد رشكة رون بوالنك .7
189 (S.D.N.Y. 1999) ( و�يل حيمل صفة  ملمثلاءات وموّلكه يل الرب حبصانة العالقة بني و�  الفيدراليةمكة احململ تعرتف

 الفر�س�يني رباءاتالو�ء ال مينح وقضت احملمكة بأٔن القانون الفر�يس �راءات فر�يس معمتد ومستشار �راءات ٔأورويب. 
مبوجب قانون الوال�ت رباءات ال مستشارو�متتع هبا اليت اءات وموّلكه الرب  مستشاربني تعادل حصانة العالقة  ٕاثبات حصانة
يعمل الو�يل  وموّلكه ليست ذات حصانة ما ملالفر�يس  رباءاتالو�يل التواصل بني . ��، رٔأت احملمكة ٔأن أ�مر�كية املت�دة

واعتربت احملمكة ٔأن القوا�د التأٔديبية اليت يعمتدها معهد الو�ء املعمتد�ن �ى املكتب أ�ورويب . ٔأمر�يك حمامٕارشاف  حتت
متنح و�ء الرباءات أ�وروبيني ما مياثل حصانة العالقة بني و�يل ال  القا�دة كّن هذهل ،�اصة �لرسية�شمل قا�دة  للرباءات

 .أ�مر�كية الرباءة وموّلكه يف الوال�ت املت�دة

 رباءاتالو�يل �ني يقّدم  املعام� �ملثلمتلهيا �لنتي�ة اليت  احملمكةتلزتم ، هنج املعام� �ملثل والوظيفةيف ٕاطار و .8
 F. Supp. 951, 952 531 (رمق غر�ن-ة �ر�ررشكمندهنال ضد ويف قضية رشكة �دمات قانونية مس�تق�.  أ�جنيب

(N.D. III. 1982)( ،ٔأمر�يكحمام ة عن طريق ٔأجنبي ة�راءموّلك ٔأمر�يك طلبا لتحصيل  يف �ال قّدم هأٔنبمكة احمل قضت ،
 املوّلك بني احلقيقي هو ن التواصل ، فإ . و��اءات أ�جنيبالرب و�يل و  وّلك بني املهو ص� وصل فقط  مر�يكاحملايم ا�ٔ فٕان 

 .مينح هذه احلصانةأ�جنيب الب� نون قااكن  فقط يف �ال�متتع �حلصانة  صلواتال ٔأّي ٔأن  ،الرباءات أ�جنيبو�يل و  أ�مر�يك

تطبيق  وتقرريع ا�ول املعنية ويف ٕاطار ا�هنج املبارش القامئ �ىل املصل�ة امللزمة، �زن احملمكة املصاحل املتعارضة مجل  .9
قضية رشكة يف ٕال تنازع القوانني (ٔ�حاكم (الثانية)  الصيا�ةتطبيق رب مصل�ة. وقد ينطوي ذ� �ىل ٔأكالقانون ا�ي حيقق 

تنازع ٔأحاكم من  139من املادة  2الفقرة وحتدد ). F.R.D. 8, 16 (D. Mass. 2000) 194يونيرتود،  ضد رشكة يت
قيقية بني الطرفني وخمتلف احل عالقات الالقانون الواجب التطبيق، مبا يف ذ� قرار إ عند ينبغي مرا�اهتا القوانني �دة عوامل 

 .الشامل وإالنصافاملعنية  ان�بال 

http://www.wipo.int/meetings/en/2008/aippi_ipap_ge/program.html
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 .F.R.D. 92, 104-105 (S.D.N.Y 208( دويةرشكة ٔأندر�س ل�ٔ ضد  أٔكتيبوالغٔأسرتا قضية رشكة يف و .10
. �دد ٔأكرب من �االت التواصل بطريقة ٔأوسع محلايةمبدٔأ املصل�ة امللزمة  اس�ت�دام دراليةيالف احملمكة  ، اقرتحت)(2002

 ٔأكرب (وهو قانون الوال�ت املت�دة أ�مر�كية) ال حيقققانون تطبيق  �س�تدعيهذه احلا� إالنصاف  و�لصت احملمكة ٕاىل ٔأن
 الوال�ت املت�دة أ�مر�كية.ال يطال  ةقضيال يف  صلواتالرمغ من ٔأن ال امحلاية، �ىل امتياز من قدر ٔأكرب  مينح هولكنمصل�ة 

�ر  خمترباتبوروز ويلكوم ضد رشكة  قد �لصت احملمكة يف قضية، فنيالسو�رسيرباءات مبستشاري ال قوف� يتعل .11
ار مستشسو�رسي ٕاىل  �راءاتمستشار ٔأن رسا� من ) ٕاىل F.R.D. 611, 616-17 (E.D.N.C. 1992) 143(رمق 

 صل بنيواتغطي ال يالسو�رسي  احلصانةقانون ٕاىل ٔأن  شري� ٕا�الن �لزت�ية استنادا ٕاىل صانة حلمشمو� � �راءات ٔأورويب
 الرباءات. مستشاريو املوّلكني 

 .F.R.D 239، القضية رمق (ا�وائية )In re Rivastigmineمادة ( قضيةيف ة الفيدرالي مكةاحملولكّن �لصت  .12
351, 359, S.D.N.Y. 2005 سو�رسي �راءات بني و�يل  صلواتٔأن ال ٕاىل تطبيق تفسريها للقانون السو�رسي، )، ب

ّ ٕاىل ت احملمكة ٔأشار املهنية. و   �متتع حبامية مبوجب احلصانةال اسو�رس ستشار الرشكة يف ه وم ومولكّ  ل مع صواتال  ه يف �ال اكنٔأن
طلب ا�ي �ُلّق فيه لقانون الب� تنظر امك أ�مر�كية احملفٕاّن ، طلب �راءة ٔأجنيب�شأٔن  ٔأجنيب ستشارم ٔأو �راءات و�يل 
 الوال�ت املت�دةاملمنو�ة يف ه ولكّ �القة املستشار مب حبصانة قارنمينح حصانة تهذا الب�  اكن قانون نإ  بغية حتديد الرباءة

ٕاىل . وطلب ةمطلقٕاثبات حصانة  ال ٕاىلاملهنية ٕاىل الزتام الرسيّة  �شري فقط السو�رسية ٔأن أ�حاكم لقايضورٔأى ا. أ�مر�كية
 أٔنّ باملدعي السو�رسي  ودفعالسو�رسية. الكشف يف س�ياق ٕاجراءات  أ�حاكما�ٓ�ر املرتتبة �ىل هذه  نظر يفأٔن ت احملمكة 

سو�رسية لن تأٔمر �لكشف عن ال مكة احمل�دا يف ا��اوى املدنية يف سو�رسا، ؤأن  حمدود الو�ئقعن الكشف إاللزايم 
رٔأى القايض رمغ ٔأن و م. موّلكهيني و�ء الرباءات و العالقة ب حيمي حصانة ٔأن الرسية املهنية ضية. ومن شأٔن الزتامو�ئق يف الق 

تطّبق من وال�ت قضائية ٔأجنبية  موّلكه�راءات و مستشار ني العالقة ب حصانةعند تقيمي  ربزٔأن "مشالك �اصة [قد] ت
، ٕان فكشل ٕاجراءات اصانة من ال �شمل احل ذ�قرر ٔأن  فقد"، قة �ينااملطبّ  فكشال  أٔنظمةب ارنهتاال ميكن مقٔأنظمة كشف 

و�دت . و�ملثل، أ�مر�يكيف القانون ومولكه  حلصانة العالقة بني احملايممماث�  ة�اصحصانة ٕاثبات السو�رسي القانون  مل مينح
 صلواتنطبق �ىل ال ت ال احلصانة  ٔأنّ ، )cv-00560-2:09حممكة مقاطعة نيو�رييس، (ش�ندلر ضد اوتيس قضية يف احملمكة، 

بني احملايم ومولكه مبوجب ليس مشموال حبصانة العالقة صل مع و�يل �راءات واتال ٔ�ن ، �راءات ٔأورويب �ري حمام و�يل بني
1Fالقانون السو�رسي

2. 

-cv-2:12(حممكة مقاطعة نيو�رييس؛ ) In re Zoledronic acid(محض يف قضية  ومع ذ�، �لصت احملمكة .13
ٔأصول احملاكامت من قانون  160ت واملادة من قانون و�ء الرباءا 10املادة (املعّدل القانون السو�رسي تطبيق ) وب 03967

 السو�رسي. رباءاتال ستشارم تنطبق �ىل  احلصانة ٔأنّ ٕاىل )، السو�رسي املدنية

شورة مل منح حصانة ؤأوائل التسعينات يف ال�نينات كية � ر رفضت احملامك أ�مفقد  ،نيو�ء الرباءات اليا�نيوف� خيّص  .14
 .U.S. Dist 1990( يف قضية هونيويل ضد مينولتاذ� �رز و  ،��نيون�راءات  مستشارو�ا امللكية الفكرية اليت قدّ 

LEXIS 5954 (D.N.J. 1990)" :شارب رشكة س�تاتوس �مي ضد رشكة " قضية 1). ومن ٔأمث� القضا� أ�خرى
 بيتوايديتكشني سيستميز ضد رشكة " وقضية رشكة 2")؛ F.R.D. 27 (S.D.N.Y. 1982) 95ٕالكرتونيكس (

))F.R.D. 152, 156 (W.D.N.Y. 1982  96" 143(�ر خمترباتبوروز ويلكوم ضد " وقضية رشكة 3)؛ F.R.D 
611, 616-17 (E.D.N.C. 1992)" 27" وقضية رشكة سانرتيد ضد �رنال ٕاليكرتيك (4)؛ USPQ 1446 

(E.D.N.C. 1993)(. 

                                                
 http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_21/scp_21_ref_bloechle.pdfانظر الرابط:  2
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، و�ء الرباءات حق رفض 1996ومنحت التعديالت، اليت ٔأد�لت �ىل قانون إالجراءات املدنية اليا�ين �ام  .15
إالدالء �شهادهتم ف� يتعلق بأٔية وقائع تندرج مضن �لزتام �لرسية املهنية ٔأو تقدمي و�ئق �مع ت� الوقائع. وعقب هذه 

لقرار ا�ي ٔأصدرته يف قضية رشكة ٕا�ساي احملدودة ضد خمتربات ا�كتور ريدي يف ٕاطار االتعديالت، ا�رتفت احملمكة 
حبصانة رسية التواصل بني ) U.S.P.Q. 2d 1854, 406 F. Supp. 2d 341 (S.D.N.Y. 2005) 77(القضية رمق 

�ملثل خيضع بيق مبدٔأ املعام� ملبدٔأ املعام� القضائية �ملثل. ولكن اعُترب ٔأن تط  و�يل �راءات ��ين �ري ممارس وموّلكه وفقاً 
ت، قضية رشكة بعد التعديال و�يل �راءات ��ين اليت مشلتكية �ليا. ومن ٔأمث� القضا� أ�خرى � ر العتبارات س�ياس�ية ٔأم

VLT  ضد رشكةUnitrode  194(القضية رمق F.R.D. 8, 16 (D. Mass. 2000)(. 

 قضا� احملامك يف كندا

هحبسوابق القضائية الكندية ال مل تعرتف  .16 انظر قضية رشكة لومونيكس ( صانة العالقة بني مستشار الرباءات وموّلكِ
 C.P.R. (3d) 72اكمكو احملدودة رشكةوقضية رشكة و�رلبول ضد  ؛C.P.R. (2d) 11 70رشكة غو� ضد  لٔ�حباث

السوابق القضائية مل تعد هذه  ولكنّ  ).FC 1465 2006 فيزتر أٓ�رلند فارماسوتياكل؛ وقضية رشكة لييل ٕا�كوس ضد 444
 .مهيالرباءات ومولكِّ  يعالقة بني مستشار اليت منحت احلصانة للريات الترشيعية أ��رية يصاحلة يف ضوء التغ 

ّ 2016يونيو  24ويف  .17 بني مستشاري حبصانة رسية التواصل  فعرت ترباءات ال�رشيعات ت كندا تعديالت �ىل ، سن
غرض وجيري ل رسيةال ه ب تقصدمولكه ل و س�ّ امل رباءات الل يصل بني و� واتىل ٔأي � صانةاحل هنطبق هذوت . وموّلكهيمرباءات ال

رسية  حبصانة يف كندا ديداجل اترباءالقانون . ويعرتف ما ا�رتاعمسأٔ� تتعلق حبامية ٔأو تقدميها، �شأٔن ٔأي  ،املشورة ال�س
حبصانة رسية الب� يعرتف ٔأيضا ذ� رشيطة ٔأن �كون قانون  من ب� أٓخر،ومستشار �راءات موّلك  بنييف كندا صل واتال 
 �شأٔن هذا الترشيع اجلديد. مكااحملمن ٔأي قرارات  ، ٕاىل حينه،مل تصدرصل. وواتال 

 [هناية الوثيقة]


