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SCP/30/7 

 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2019 مايو 16 التارخي:

 البراءات بقانون المعنية الدائمة اللجنة

 الثلاثون الدورة
ىل  24جنيف، من   2019 يونيو 27اإ

 تحديث :ليهمالات بين مستشاري البراءات وموك  سرية الاتص

عدادوثيقة  مانة من اإ  الأ

 

 

 

 مقدمة

اللجنة ادلامئة املعنية اتفقت  ،هيم""رسية التصالت بني مستشاري الرباءات وموكّ فامي خيص بند جدول الأعامل  .1

ىل  3ة والعرشين، اليت ُعقدت يف جنيف يف الفرتة من تاسعبقانون الرباءات )جلنة الرباءات( يف دورهتا ال  اإ

، عىل أأن تواصل الأمانة حتديث املوقع الش بيك اخملصص لهذا املوضوع. كام اتفقت عىل أأن تدعو الأمانة 2018 ديسمرب 6

ىل  رسال ادلول الأعضاء اإ سهامات اإ ىل الوثيقة أأية اإ عداد وثيقة حمدثة ابلستناد اإ ضافية من أأجل اإ  .SCP/29/5اإ

، C. 8828املذكرة  ن طريقالرباءات الإقلميية، عومعال ابلقرار املذكور أأعاله، دعت الأمانة ادلول الأعضاء وماكتب  .2

ىل املكتب ادلويل.2019يناير  7املؤرخة  ىل تقدمي تكل الإسهامات اإ  1، اإ

                                         
سهامات ادلول الأعضاء متاحة عىل الرابط التايل:  1  .https://www.wipo.int/scp/en/meetings/session_30/comments_received.html.اإ
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عىل الإضافية لدلول الأعضاء ويه معروضة سهامات الإ أأعدت الأمانة هذه الوثيقة، اليت تتضمن وبناء عىل ذكل،  .3

رسية التصالت بني ملوضوع "ات احملدثة عىل املوقع الإلكرتوين اخملصص ادلورة الثالثني للجنة الرباءات. وتتاح املعلوم

: التايل هيم" عىل الرابطمستشاري الرباءات وموكّ 

https://www.wipo.int/scp/en/confidentiality_advisors_clients/index.html ،ويف الوقت الراهن .

قلميية. دوةل عضوا 56بشأأن  الوجهيةعلومات املعىل  الاطالع، يف املوقع الإلكرتوين املذكور،ميكن   وثالثة أأنظمة اإ

 

ضافية بشأأن القوانني واملامرسات  معلومات اإ

منسا  ال

( احلمك Patentanwaltsgesetzالرباءات ) مستشاريمن القانون بشأأن  17من املادة  2تتضمن الفقرة يف المنسا،  .4

 :التايل املتعلق ابلرسية

حبامس  موّكهحلفاظ عىل مصاحل ابولعمل بضمري يف همامت المتثيل اليت يضطلع هبا اب مستشار الرباءات يُلزم (1) 1"املادة 

واس تخدام اكفة وسائل الهجوم  موّكهيراه مفيدا مبوجب القانون من أأجل متثيل  لك ما أأن يقدم حبريةهل  وزووفاء. وجي

 القوانني.مضريه و اليت ل تتعارض مع وليته و  س بلال  لكوادلفاع ب

ليه بصفته مستشار براءات وجيوز هل ابلرسية فامي يتعلق ابلقضااي املوكة  يلزتم، جه التحديدبو  (2") أأيضا رفض الإدلء اإ

 2املسائل". تكلدته أأمام احملامك والسلطات الإدارية فامي خيص بشها

 نواملوظفني الآخري املتدربني مستشاري الرباءاتعىل ، ما يلزم من تبديلمع أأيضا،  2ينطبق احلمك الوارد يف الفقرة  (3")

 3".الرباءات ستشارالعاملني دلى م 

                                         
وفقًا اءات س ُيعدل هذا احلمك ويُس تمكل ابمجلةل التالية: "ينطبق احلمك نفسه عىل أأحصاب احلصص وأأعضاء أأهجزة الإرشاف لرشكة استشارية يف جمال الرب  2

 (.2019أأبريل  26ل التعديل حزي النفاذ بعد يف القانون أأو عقد التأأسيس." )مل يدخ ينص عليه ملا
ىل أأنه، من أأجل التعديل املقبل لهذا القانون، يتعني النظر يف زايدة مواءمة الفقرة  3 من القانون بشأأن  17من املادة  2تشري الوثيقة اليت قدمهتا المنسا اإ

من قانون املستشارين املراجع حاليا عىل ما ييل: "]...[  9ام ابلرسية. وتنص املادة مستشاري الرباءات مع الأحاكم الوجهية من قانون املستشارين بشأأن الالزت 

ليه بصفته املهنية، وتكون رسيهتا يف مصلحة موكّ 2) ليه والوقائع اليت كشفت اإ ه. وهل احلق يف الرسية يف ( يُلزم احملايم حبفظ الرسية فامي يتعلق ابلقضااي املوكة اإ

وفقًا  مكتب حماماةمسية الأخرى وفقا لأحاكم قانون الإجراءات. وينطبق احلمك نفسه عىل ماليك احلصص وأأعضاء هيئات الإرشاف يف الإجراءات القضائية والر 

ة أأخرى، ( بتدابري قضائية أأو رمسي2( ول جيوز التحايل عىل حق احملايم يف الرسية وفقا للجمةل الثانية من الفقرة )3القانون أأو عقد التأأسيس. ) ينص عليه ملا

م اخلاصة بتحديد س امي بسؤال مساعدي احملايم أأو الأمر بتسلمي الواثئق أأو أأهجزة نقل الصور أأو الصوت أأو البياانت أأو مصادرهتا؛ ول يتعني تغيري الأحاك ل

نفاذ حقوق مدنية، حق احملايم يف الرسية من أأجل ضامن حامية موّكه أأو حقوق وحرايت أأشخ ابلقدر اذلي يقتضيهأأ( 3نطاق هذا احلظر. ) آخرين أأو اإ اص أ

ىل احلقوق املنصوص علهيا يف املواد من  ل بشأأن حامية  2016/679لحئة الاحتاد الأورويب رمق من  34واملادة  22اإىل  12جيوز للشخص املعين الاستناد اإ

لغاء الأشخاص الطبيعيني فامي يتصل مبعاجلة البياانت الشخصية وبشأأن حرية نقل تكل البياانت من القانون المنساوي محلاية  1والفقرة  EC/95/46التوجيه  واإ

 البياانت."

https://www.wipo.int/scp/en/confidentiality_advisors_clients/index.html
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 كولومبيا

ابلقانون  مستشاري الرباءات وموّكهيملتصالت بني رسية اشأأن مكل القانون الوطين الكولوميب ب اس تُ  .5

 :لمحامنيل التأأديبيةدونة املضع و اذلي  1123/2007 رمق

 :املدونة التأأديبية للمحامني عىل ما ييلضع و اذلي  1123/2007 رمقالقانون وينص 

  :يف حاةل للمولّك  مت الإخالل ابلولء. ي34املادة "

]...[ 

فشاء  (و) ذابناء عىل طلب سلطة معينة، حىت أأو اس تخداهما،  عهنا املكّول اليت أأفصح رسارالأ اإ ل اإ املستشار  ىتلق اإ

 ملنع ارتاكب جرمية. الإفصاح عهنا وجب عليهأأو  موّكهمن  اخطي اترخيص

مفيش الرس عىل حامية اخلصوصية الطبيعية للشخص واحملافظة عىل رشف ابلأساس رتكز الرسية املهنية بذكل، تو  .6

 1996( الصادر يف عام T-073A)احملمكة ادلس تورية رمق ميسا يف حمك  فالدميري انراخنو ضاةالقرئيس . ونص ومسعته هامسو 

 عىل ما ييل:

لس ببني: أأول، لتفادي ترك الشخص بال حول ول قوة، حبرمانه من  متحفظ علهيا لأغراض اخلصوصية واحلرصية"

 .عند اللزوم، دم تشويه رشف املرس وامسه ومسعته؛ واثنيا، عالطبيعيةته يف خصوصي للعيش بكرامة الباطين التأأمل 

ىل أأن  شارة اإ  الالزمني واحلرصيةجيب اس تخدامه ابلرسية  لأمر حمّدد املعلومات حمتفظ هباويس تخدم "التحفظ" لالإ

 من الناحية، ضاأأي لأشخاص امللزمنيلابلرسية عند الإفشاء برس، ليس ابلرضورة ابلإفصاح به  الإخالل. ويمت همنياً 

 4ابلتحفظ املذكور." ،يةالقانون 

كوادور  اإ

كوادور عىل ما ييل:من قانون  20تنص املادة  .7  اإ

يقدمون معلومات  ملن"تكفل ادلوةل "رشط الضمري" مجليع الأشخاص وكذكل الرسية املهنية للمصادر ابلنس بة 

آراهئم عرب وسائط الإعالم أأو أأشاكل التصال الأخرى أأو عاليم". وتنص  من أأو ،يعربوا عن أ يعملون يف أأي نشاط اإ

الإكوادوريني يتحملون الواجبات واملسؤوليات التالية، دون الإخالل "من ادلس تور أأيضا عىل أأن  83 املادة

وفقا لقواعد  جتاراهتممزاوةل همهنم أأو . 12 ات الأخرى املكرسة يف ادلس تور والقانون، أأي ]....[ابلواجبات واملسؤولي

 ."اتالأخالقي

ىل أأحاكم قانون جامعة الأنديز، لواحئ تنفيذية حتمك رسية توجد وفامي يتعلق مبستشاري الرباءات .8 ، ابلإضافة اإ

 ومهنا عىل سبيل املثال:التصالت، 

                                         
أأزمة اتصالت وأأن تويص الوثيقة اليت قدمهتا كولومبيا بأأن يتخذ مستشارو الرباءات اذلين يقدمون خدماهتم ملوّكهيم، التدابري السلمية لتفادي ظهور أأية  4

 الهتم وابلتايل تفادي اخملاطر الاكمنة أأو ادلعاوى القضائية امللكفة احملمتةل نتيجة لسوء الإدارة.يضعوا أأساليب وس ياسات وينفذوها من أأجل حامية اتص
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  دة للمستشاريننص عىل ما ييل: "حالت احلظر املقيّ ت  ، اليتمن القانون الأسايس للوظيفة القضائية 335املادة- 

دارة القضااي يف فشاء أأرسار أأو واثئق أأو 1عىل املستشارين عدم: ) يتعنّي -اإ  ".موّكهيم تعلاميت( اإ

 269أأرسار همنية ابلنص عىل ما ييل يف املادة  نيعاقب قانون العقوابت الشامل املستشارين اذلين يكشفون ع : 

للطرف  موّكه دفاع أأو مدعى عام يكشف عن أأرسار ايمأأو حم ستشارم  أأي -"انهتاك املستشارين لواجب قانوين

 الطرف ذكلبعد ذكل عن لتخيل اببعد متثيل طرف والاطالع عىل وسائل دفاعه، ، يقوم خالل حمامكة أأو صماخل

 اوح بني عام واحد وثالثة أأعوام".جيب معاقبته ابحلبس ملدة ترت  صم،متثيل الطرف اخلل 

 غواتاميل

ظر عىل (، يُ 89-2من قانون التنظمي القضايئ )املرسوم رمق  201( واملادة د( و)ج)200يف غواتاميل، طبقا للامدة  .9

الوفاء عدم ادلفاع عهنا، وابلتايل رشعوا يف عن القضااي اليت أأس باب وجهية بدون والتخيل  موّكهيماحملامني كشف أأرسار 

 ابللزتامات املنصوص علهيا يف القوانني واللواحئ التنفيذية.

من مدونة أأخالقيات مجعية احملامني وموثقي العقود  5وفقا للامدة  محمية كرسية همنية ري الرباءاتمستشا موّكيرسية و .10

 يف غواتاميل اليت تنص عىل ما ييل: 

من نهتاء الايبقى ساراي حىت بعد  املوّكني"تعترب الرسية املهنية واحدة من واجبات احملايم وحقوقه. فهيي واجب جتاه 

أأمام القضاة أأو السلطات الأخرى. ويشمل الالزتام ابلرسية املهنية  غري قابل للترصف. وهو حق هلم اخلدماتتقدمي 

 ."معينة بقضية بشأأن املفصح عهناسائل مجيع امل 

يف قضااي قانون امللكية الفكرية. وخيضع جلسات اس امتع شفهية وينص قانون الإجراءات املدنية والتجارية عىل  .11

 ا بصفهتم املهنية.هناليت يقدمو الرسية بعدم الكشف عن معلومات تتعلق خبدمات الاستشارة للزتام  مستشارو الرباءات

 مجهورية اكزاخس تان

يف قضااي امحلاية القانونية للملكية الفكرية. وبصفة  املوّكنيالرباءات شؤون  مستشاريف مجهورية اكزاخس تان يدير  .12

ذا مل للمولّك عامة، ميكن  ية )وزارة رخص لها يف جمال امللكية الفكر أأمام السلطة امل عوة بنفسهيكن خشصا أأجنبيا، رفع د، اإ

 5العدل( ومكتب الرباءات.

عىل وُيافظ املعلومات رسية.  تكلعترب ، تُ ذ أأمرهتتعلق بتنفيمستشار الرباءات من موّكه معلومات  يتسملعندما و  .13

 مبا ييل: مستشار الرباءاتالرسية عندما يقوم 

سداء املشورة "1"  حقوق امللكية الفكرية أأو نقلها؛ حامية بشأأن اإ

                                         
 من قانون الرباءات مجلهورية اكزاخس تان. 1-36املادة  5
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عداد طلباتو  "2"  الزبونومناذج املنفعة والتصاممي الصناعية ابمس  الرباءات اخلاصة ابلخرتاعات تنفيذ معل بشأأن اإ

 العمل؛ واملسؤول الرئييس وصاحب

اية الاخرتاعات ومناذج املنفعة والتصاممي الصناعية، مبا يف العدل و/أأو مكتب الرباءات محلالتفاعل مع وزارة و  "3"

عداد  آراء اخلرباء اعرتاضات عىل ذكل املراسالت واإ جملس اخلرباء يف اجامتعات واملشاركة يف وتقدميها أ

 الرباءات؛ مكتب

مراجعهتا عقود التنازل وعقود الرتخيص )الرتخيص من الباطن( والتفاقات الإضافية، و املساعدة يف صياغة و  "4"

 .وعرضها عىل حفص اخلرباء

مكستشار براءات بعد اجتياز  املرخص لها سلطةال  قبلمن  عمتداأأن يكون مستشار الرباءات مسجال وم ويتعنّي  .14

ىل أأن الترشيع يلّ وجتد 6.حفص تأأهيل عدم مستشار الرباءات ملزما ب يكون. وابلتايل، تضارب املصاحلمسأأةل  ر الإشارة اإ

ذا اكنت ترضّ قبول التعلاميت   مبصاحل الشخص اذلي قدم هل خدمات يف السابق. اإ

يف جمال  مجهورية اكزاخس تان قانونأأيضا لشرتاطات ممتثةل الرسية يف أأنشطة مستشار الرباءات  تكونوجيب أأن  .15

 رسية املعلومات والأرسار الأخرى احملمية ابلقانون.

 مجهورية قريغزيس تان

مستشار  يتسلمهااليت  املعلومات عترب، تُ 7الرباءات" يبشأأن "مستشار  ريغزيس تانمجهورية قمن قانون  14وفقا للامدة  .16

ىل خالف ذكل املولّك  ما مل يرُش رسية،خبصوص تنفيذ أأمره  موّكهالرباءات من  ابلتحديد أأو مل يكن ذكل واحضا  اإ

 .أأعامهل خالل من

طار يعدها أأو  يتسلمهاومستشار الرباءات ملزم بضامن سالمة الواثئق اليت  .17 الزتامه بصفته مستشار براءات. يف اإ

ىل أأطراف أأخرى أأو الكشف شفهيا عن املعلومات الواردة فهيا  تكل الواثئق أأو نُسخ مهناملستشار الرباءات نقل  يق ول اإ

 املستشار مصاحله.ذكل دون موافقة خطية من الشخص اذلي ميثل 

طار للزتاماته النوعية الأداء غري املؤهل واملتدين  نانون مسؤولية مستشار الرباءات عمن الق 13د املادة وحتدّ  .18 يف اإ

اتبعة  تسمية. وتنظر جلنة قريغزيس تان . ويتحمل مستشار الرباءات املسؤولية القانونية وفقا لقانون مجهوريةموّكهعقده مع 

لواجبات همنة مستشار تأأدية غري مرضية  ضداملقدمة مرخص لها يف جمال امللكية الفكرية يف مجيع الشاكوى حكومية لهيئة 

 .هورية قريغزيس تانوانهتاك النظام القانوين مجل  رباءاتال

 مجهورية مودلوفا

م امللكية الفكرية املرخص هل واحئ التنفيذية املتعلقة بنشاط مستشاريالل يقرّ اذلي  541وفقا للقرار احلكويم رمق  .19

، ميارس مستشار الرباءات 2012يوليو  22دخل حزي النفاذ يف و  2011و يولي 18 ، اذلي صدر بتارخيمجهورية مودلوفا يف

                                         
 .مكّرر 6

 .2001فرباير  28بشأأن "مستشاري الرباءات" الصادر يف  مجهورية قريغزيس تانقانون  7
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من القانون اجلنايئ  1852من املادة  1لفقرة وتنص ارسية. ال و  الثقةو  الرشفنية و ال حسن وفقا ملبادئ ةل هل السلطات اخملوّ 

معلومات  نع قام ابلكشفخشص لك أأن يُعاقب  بياانت طلب تسجيل،الرمسي ل  النرشقبل  ،أأنه جيب مجلهورية مودلوفا

ليه تتعلق  ابمللكية الفكرية. أأوكت اإ

ىل الفقرة  13ومن الفقرة  10لفقرات تنص ا، املستشار وموّكهوفامي خيص العالقة بني  .20 من القرار احلكويم  17اإ

املرخص هلم يف  مستشاري امللكية الفكريةاللواحئ التنفيذية املتعلقة بنشاط  يقرّ اذلي  2011يوليو  18الصادر يف  541 رمق

 ما ييل:مجهورية مودلوفا، عىل 

 موّكه،رسية يف عالقته مع ال صدق و الو س تقامة الاعدل والو زناهة المانة و الأ  ملستشار املرخص هلجيب أأن يبدي ا 

 بتعيينه. موّكهواخلصائص اليت حفزت قرار 

  البياانت الشخصية واملعلومات اليت ابحملافظة عىل رسية أأية بياانت، مبا يف ذكل ااملستشار املرخص هل ملزميكون 

أأم ل. ول ميكنه  لاملتحمّ  ، سواء اكنت تتعلق مبارشة ابللزتامموّكهطلع علهيا بطريقة مبارشة أأو غري مبارشة من ي

 .موّكه، ما عدا مبوافقة رصية من ابعدهو املعلومات خالل فرتة الالزتام  تكلالكشف عن 

  اموالالزتام هبا عىل مجيع املعلومات احملصةل خالل ممارسة املهنة وجيب احرتاهمينطبق احلق يف احملافظة عىل الرسية 

 القانون.رصاحة يف علهيا  املنصوصحىت بعد انهتاء الالزتام، ابس تثناء احلالت 

  ّآخر  ل ميكن للمستشار املرخص هل أأن يسمل ىل طرف أ امللفات و  ، من قبيل الواثئقموّكهتسلمها من أأية وثيقة اإ

 .موّكهنات والامنذج، دون موافقة والعيّ  املطبوعة أأو الإلكرتونية

 الرسية، مبا يف ذكل  تكلاحملافظة عىل ضامن واجب الرسية عىل تأأدية املستشار املرخص هل دلور نشط يف  ينطوي

 مزاوةل نشاطه املهين بصفة عامة. أأو يوظفهم من أأجل الوفاء ابلزتام معنّي اذلين شخاص الأ  جانبمن 

  ذا قرّ املوّكني املشرتك يف متثيلهم بنيل تنطبق قاعدة الرسية ل اإ  رت الأطراف خالف ذكل.، اإ
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