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ِّ
تلخيص موجز للوثيقة  :SCP/29/5سرية التواصل بني مستشاري الرباءات وموكليهم :جتميع

للقوانني واملمارسات ومعلومات أخرى

وثيقة من إعداد األمانة

 .1حتتوي هذه الوثيقة عىل تلخيص موجز للوثيقة " SCP/29/5رسية التواصل بني مستشاري الرباءات ومو لِّكهيم :جتميع
للقوانني واملامرسات ومعلومات أخرى".
 .2معال بقرار اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات (جلنة الرباءات) يف دورهتا الثامنة والعرشين ،اليت عُقدت يف جنيف
يف الفرتة من  9إىل  12يوليو  ،2018تشمل الوثيقة  SCP/29/5حتديثا للوثيقة ( SCP/20/9رسية التواصل بني
مستشاري الرباءات ومو لِّكهيم :جتميع للقوانني واملامرسات ومعلومات أخرى) .ويستند هذا التحديث يف املقام األول إىل
املعلومات اليت مجعت من أنشطة اللجنة بني دورتهيا العرشين والتاسعة والعرشين .وال يققصد بتجميع املعلومات إصدار أي
توصية أو دليل لدلول األعضاء العامتد أي آلية معينة واردة يف الوثيقة .SCP/29/5
 .3معلومات أساس ية :غالباً ما يفوض مودع الطلب مستشار براءات حميل يف بدله األصيل ليساعده يف إعداد طلب
الرباءة ومالحقته وفقاً للقواعد واملامرسات الوطنية .ومن أجل حامية اخرتاعه عىل املس توى ادلويل ،يقدم مودع الطلب كذكل
طلبات الرباءة املناس بة يف اخلارج عن طريق خدمات مستشاري براءات أجانب يف بدلان خمتلفة يف اخلارج ،الس تصدار
الرباءات .ويف بعض البدلان األجنبية ،إن أصبح مودع الطلب (أو صاحب الرباءة) أو طرف اثلث طرفًا يف دعوى تقايض
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بشأن الرباءة ،جيوز للمحامك أن تأمر أحد األطراف ابلكشف عن واثئق حتتوي عىل تواصل رسي بني الطرف ومستشار
الرباءات ،مبا يف ذكل مستشار الرباءات احمليل يف بدل املنشأ .وقد حيدث هذا مثال يف س ياق إجراءات "الاكتشاف" أثناء
التقايض بشأن الرباءات يف بدلان القانون العام .وحىت إن اكن الطرف محميا مبوجب القواعد واملامرسات بشأن رسية التواصل
مع مستشار الرباءات يف بدله األصيل ،فقد ال تعرتف البدلان األجنبية – اليت ترفع فهيا ادلعاوى القضائية – برسية التواصل
وال حباميته.
 .4ومعوما ،إن طلب أحد العمالء رأ ًاي من حما ٍم مؤهل ،يُمنح التواصل بني احملايم وموِّكه امتياز عدم املطالبة ابإلفصاح
عنه يف احملمكة ،أو حيمى من الكشف العلين مبوجب الزتام الرسية .والغرض من احلفاظ عىل رسية هذا التواصل هو تشجيع
الشفافية والصدق بني من يسعى للحصول عىل املشورة ومن يقدهما يف هذه العملية .وينبغي عىل من يطلب املشورة تزويد
املستشار بلك املعلومات اليت قد تكون ذات صةل للحصول عىل أفضل مشورة ،مبا يف ذكل اجلوانب اليت قد تتعارض مع
قادرا عىل الزتام الصاحة التامة .ذلكل ،ومن أجل ضامن مشورة قانونية عالية اجلودة ،ال
موقفه .وينبغي أن يكون املستشار ً
ينبغي تقييد تبادل التعلاميت واملشورة نتيجة اخلوف من الكشف عن التواصل بني املستشار وموِّكه.
 .5وبوجه عام ،ال يكون مستشار الرباءات خبيا فنيا يودع طلبات الرباءات فقط ،بل هو أيضا خبي يف قانون الرباءات
يقدم املشورة القانونية بشأن املالحقة والتقايض يف جمال الرباءات .وحتمي بعض البدلان ،فهام مهنا لرضورة قدرة العمالء عىل
التواصل الصحي واملفتوح مع مستشارهيم ،املشورة الرسية ملستشاري الرباءات من اإلفصاح القرسي ،بغض النظر عام إن
اكنوا حمامني مؤهلني أم ال .ولكن ،ال تنح بعض البدلان األخرى حامية مماثةل أو ليست دلهيا قواعد حمددة بشأن هذه املسأةل.
ويف حال منح الرسية ملشورة مستشاري الرباءات ،خيتلف نطاق التواصل املشمول ومدى تغطية مشورة مستشاري
الرباءات يف اخلارج من بدل إىل آخر .وابلتايل ،رمغ منح امحلاية لرسية التواصل بني مستشاري الرباءات وموِّكهيم يف بدلمه
األصيل ،فهناك خطر اإلفصاح القرسي عن هذا التواصل يف والية قضائية أخرى يف "الاكتشاف" أو إجراءات مماثةل.
 .6اإلطار ادلويل :مل تنظم أي معاهدة دولية بشأن امللكية الفكرية رصاحة مسأةل احلفاظ عىل رسية التواصل بني
مستشاري الرباءات وموِّكهيم .ولكن ،تتصل بعض أحاكم اتفاقية ابريس محلاية امللكية الصناعية (اتفاقية ابريس) والاتفاق
املتعلق جبوانب حقوق امللكية الفكرية املتصةل ابلتجارة (اتفاق تريبس) والاتفاق العام بشأن التجارة يف اخلدمات العامة (اتفاق
غاتس) ملنظمة التجارة العاملية ،هبذا املوضوع إىل حد ما .ويف اتفاقية ابريس ،تندرج القضية حتت خانة الاس تثناءات املسموح
هبا للقاعدة العامة للمعامةل الوطنية ،رمغ أن اتفاقية ابريس ال تنع األطراف املتعاقدة من التعامل مع مستشاري الرباءات
الوطنيني واألجانب بنفس املعامةل .ومثل اتفاقية ابريس ،ال يشي اتفاق تريبس بشلك مبارش إىل القضية ،ولكنه حيتوي عىل
القواعد املتعلقة بعرض األدةل اليت يه يف حوزة الطرف اآلخر ،وقواعد حامية املعلومات الرسية (انظر املادة  .)43ويبدو أن
قضية احلفاظ عىل الرسية فامي يتعلق ابإلجراءات القضائية خارجة عن نطاق الاتفاق العام بشأن التجارة يف اخلدمات العامة.
 .7مناجه خمتلفة عىل املس توى الوطين :يعرض املرفق الثالث ،من الوثيقة  ،SCP/29/5مجموعة من القوانني واملامرسات
الوطنية فامي خيص نطاق حصانة العالقة بني احملايم وموِّكه وإماكنية تطبيق ذكل عىل مستشاري الرباءات يف  56بدلاً (من
بدلان القانون العام والقانون املدين) وثالثة أطر إقلميية .وفامي يتعلق ابجلوانب الوطنية للحفاظ عىل رسية الاتصاالت مع
مستشاري الرباءات ،يس تعرض املرفق ،إن أمكن ،القوانني الوطنية بشأن العنارص التالية "1" :أصل الامتياز و/أو الالزتام
ابلرسية؛ " "2واملهنيني املشمولني ابالمتياز و/أو الزتام الرسية؛ " "3ونطاق الامتياز أو الزتام الرسية؛ " "4والاس تثناءات
والتقييدات عىل الامتياز أو الزتام الرسية؛ " "5والعقوابت عىل خرق الرسية؛ " "6ومؤهالت مستشاري الرباءات .وعالوة
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عىل ذكل ،ميكن يف بدلان القانون املدين توفي املعلومات املتعلقة بكيفية تفاعل الزتام الرسية املهنية مع واجب الشهادة أو
تقدمي مستندات اإلثبات يف اإلجراءات القضائية .وفامي يتعلق ابجلوانب العابرة للحدود ،جيمع املرفق أيضا املعلومات املتعلقة
ابالعرتاف برسية الاتصاالت مع مستشاري الرباءات األجانب.
 .8وتفرض معظم البدلان الزتامات ابلرسية عىل مستشاري الرباءات إما مبوجب الترشيعات الوطنية ،أو مبوجب قواعد
السلوك اليت تضعها الرابطات املهنية ،أو مبوجب اللواحئ احلكومية .ومعوما ،يتطلب واجب الرسية من مستشاري الرباءات
عدم الكشف عن أي معلومات بشأن ما قدموه من مشورة أثناء ممارس هتم لواجباهتم املهنية .ولكن عددا قليال من البدلان ال
يفرض مثل هذا الالزتام .أما ابلنس بة ملسأةل كيفية ونطاق احلفاظ عىل رسية الاتصاالت مع مستشاري الرباءات من الكشف
العلين ،مفن الرضوري مراعاة خصائص إجراءات احملامك اخملتلفة يف بدلان القانون العام وبدلان القانون املدين.
.9

ويف بدلان القانون العام ،ترتبط هذه املسأةل ابمتياز حمدد يف إجراءات احملامك بشأن الاكتشاف.
" "1تنح بعض بدلان القانون العام حصانة لتواصل مستشاري الرباءات من غي احملامني وموِّكهيم ،عىل غرار
حصانة العالقة بني احملايم وموِّكه.
" "2وال تنح بعض بدلان القانون العام األخرى حصانة لتواصل مستشاري الرباءات من غي احملامني وموِّكهيم.

 .10ويف بدلان القانون املدين ،تعاجل هذه القضية مبوجب الزتام الرسية املهنية .وقد يؤدي خرق هذه الرسية إىل حمامكة
جنائية ،وخيضع فاعهل معو ًما لعقوبة شديدة.
" "1ففي بعض بدلان القانون املدين ،ال ينطبق احلق يف رفض اإلدالء ابلشهادة يف احملمكة بشأن مسأةل يغطهيا
الزتام الرسية املهنية و/أو رفض إبراز واثئق حتتوي عىل معلومات يغطهيا الزتام الرسية املهنية ،عىل مستشاري
الرباءات من غي احملامني.
" "2ولكن ،تنص قوانني اإلجراءات املدنية و/أو اجلنائية يف بعض بدلان القانون املدين عىل أن الاتصاالت مع
مستشاري الرباءات من غي احملامني ،يه من حيث املبدأ ،محمية من الكشف أثناء إجراءات احملامك.
 .11وإضافة إىل ما س بق ،تربز أيضا حاالت اختالف وعدم يقني يف القوانني الوطنية فامي يتعلق برسية املشورة املقدمة
من مستشاري الرباءات األجانب ،وكيفية التعامل مع املشورة املقدمة من مستشاري الرباءات احملليني .ويف بعض البدلان،
تنح الاتصاالت مع أي مستشار براءات مؤهل يعمل مضن النطاق املأذون به لواجباته املهنية ،سواء اكن حمليا أم أجنبيا،
حامية من الكشف يف ادلعاوى املرفوعة أمام احملمكة اإلدارية أو هيئة الاس تئناف.
 .12مناجه بشأن اجلوانب العابرة للحدود :ال تقدم معظم البدلان قوانني وقواعد حمددة ختص اجلوانب العابرة للحدود لرسية
الاتصاالت بني املوِّكني ومستشاري الرباءات األجانب.
" "1مفن بني البدلان اليت تُمنح فهيا رسية الاتصاالت مع مستشاري الرباءات احملليني عىل املس توى الوطين ،ال
تعرتف بعض البدلان برسية الاتصاالت مع مستشاري الرباءات األجانب ألّنم ،عىل سبيل املثال ،غي
مسجلني يف إطار القانون الوطين أو ليسوا أعضاء يف نقابة احملامني احمللية.
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" "2ولكن يف عدد قليل من البدلان ،ينص القانون الترشيعي عىل أن الاتصاالت مع مستشاري الرباءات
األجانب ،ولو اكنوا من غي احملامني ،محمية أيضاً من اإلفصاح القرسي .ويف بعض ادلول األخرى ،قد تعرتف
احملامك حبصانة هذه الاتصاالت مبوجب قاعدة اختيار القانون.
" "3ويف معظم بدلان القانون املدين ،هناك خربة معلية حمدودة فامي يتعلق ابجلوانب العابرة للحدود لرسية
الاتصاالت بني املوِّكني ومستشاري الرباءات ،نظرا النعدام أو حمدودية اإلجراءات اليت قد جترب عىل
اإلفصاح عن املشورة الرسية .ومع ذكل ،قد خيضع مستشارو الرباءات يف بدلان القانون املدين إلجراءات
اكتشاف عرب احلدود يف بعض بدلان القانون العام ،حىت إن اكنت حامية الرسية متاحة يف بدلمه األصيل .ويف
بعض بدلان القانون املدين ،أدخلت تعديالت عىل القانون الترشيعي تنص عىل أن مستشاري الرباءات (مبا يف
ذكل مستشارو الرباءات من غي احملامني) حيق هلم ،من حيث املبدأ ،رفض اإلدالء بشهاداهتم بشأن أي
مسأةل تقع حتت الزتام الرسية املهنية و/أو رفض إبراز أي وثيقة حتتوي عىل أرسار همنية ،يف إجراءات احملامك.
ويبدو أن هذا التعديل انبع من توقع بأنه سيسهل الاعرتاف ابمتيازات احلصانة يف حمامك بعض بدلان
القانون العام.
 .13القضااي اليت تعاجل عىل املس تويني الوطين وادلويل :بناء عىل املعلومات اليت جعت يف املرفق الثالث من الوثيقة
 ،SCP/29/5واملناقشات اليت جرت يف جلنة الرباءات ،حتتوي الوثيقة عىل مزيد من التفاصيل بشأن عدد من القضااي
الوجهية املتعلقة حبفظ رسية اتصاالت مستشاري الرباءات وموِّكهيم .وتس تعرض الوثيقة جحجا تدمع أو تدحض احلفاظ عىل
هذه الرسية :وخاصة أثر ذكل عىل إقامة العدل وحتقيق املنفعة العامة واخلاصة الاكمنة خلف هذه القاعدة وقضية التمنية.
 .14وفامي يتعلق ابجلوانب العابرة للحدود ،تناولت الوثيقة املسائل التالية "1" :فقدان الرسية يف البدلان األجنبية بسبب
عدم الاعرتاف برسية الاتصاالت مع مستشاري الرباءات من غي احملامني؛ " "2وعدم اليقني القانوين فامي يتعلق ابالعرتاف
ابالمتيازات والزتامات الرسية األجنبية؛ " "3وغياب إجراءات قانونية ومعلية شامةل لتجنب الكشف القرسي لالتصاالت
الرسية يف س ياق عابر للحدود .ورمغ أن السعي إىل قاعدة موحدة تنطوي عىل تغييات أساس ية يف النظم القضائية الوطنية
هو رضب من اخليال ،فإن عدم اليقني القانوين احمليط مبعاجلة رسية الاتصاالت بني مستشاري الرباءات وموِّكهيم قد يؤثر
عىل جودة نظام الرباءات عىل املس توى ادلويل.
 .15س بل الانتصاف املمكنة للجوانب العابرة للحدود :من وسائل الانتصاف املمكنة للجوانب العابرة للحدود الاعرتاف،
مبوجب القوانني الوطنية ،ابألثر القانوين ذاته لتواصل املوِّكني مع مستشاري براءات حمليني ومستشاري براءات أجانب
حمددين ،سواء اكنوا مستشاري براءات من بدلان القانون املدين أو القانون العام .ومن شأن هذا الهنج أن يسمح للبدلان
ابحلفاظ عىل مواطن املرونة فامي خيص القانون املوضوعي املتعلق ابحلصانة أو الزتام الرسية املهنية ،رمغ أن عدم الامتثل يف
امحلاية عرب احلدود لرسية املشورة يف جمال امللكية الفكرية س يظل قامئاً.
 .16وقد يمتثل ّنج آخر يف البحث عن معايي دنيا أو أوجه تقارب بني القواعد املوضوعية الوطنية للبدلان .فإذا ُطبقت
مجموعة مشرتكة من القواعد املوضوعية عىل مستشاري الرباءات احملليني واألجانب يف جيع البدلان ،فس تقر هذه البدلان
برسية مشورة امللكية الفكرية املقدمة من خارج حدودها الوطنية .ونظرا إىل الاختالفات احلالية فامي يتعلق ابلقوانني الوطنية
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يف هذا اجملال ،واليت قد ال تطال قانون الرباءات حفسب ،بل أيضا القانون العام مثل قانون اإلجراءات ،قد حتتاج البدلان إىل
بعض املرونة ،إن عزمت عىل تطبيق معيار دويل.
 .17وقد تمتثل آلية أخرى يف الاعرتاف حبصانة املشورة يف البدلان األخرى ،كجزء من قاعدة اختيار القانون ،ومنح
احلصانة ألغراض إجراءات احملامك احمللية .ويف بدلان القانون املدين ،قد يسهل توضيح الزتام مستشاري الرباءات ابلرسية
مبوجب الترشيعات الوطنية ،الاعرتاف ابلرسية من خالل تطبيق قاعدة اختيار القانون ،إىل حد معني.
 .18وقد يمتثل ّنج آخر ،اقرتحته منظمة غي حكومية ،يف وضع إطار دويل يوسع نطاق الاعرتاف ابمتيازات مستشاري
الرباءات األجانب اذلين تعيهنم السلطات األجنبية املعنية.
 .19ونتيجة غياب إطار قانوين دويل يعرتف عىل حنو فعال برسية مشورة امللكية الفكرية عىل املس توى العاملي ،سعى
املامرسون إىل التوصل إىل عدد من س بل الانتصاف العملية ،مثل التعاون مع احملامني وزايدة اس تخدام الاتصاالت الشفوية،
جتنبا لإلفصاح القرسي عن مشورة رسية يف جمال امللكية الفكرية عىل الصعيدين الوطين وادلويل.
[ّناية الوثيقة]

