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SCP/32/3 

 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2020مايو  6التارخي: 

 الرباءات بقانون املعنية الدائمة اللجنة

 الثانية والثالثون الدورة
 2020 ديسمرب 10اإىل  7جنيف، من 

 املتعلق باالستخدام السابقمشروع وثيقة مرجعية بشأن االستثناء 
عدادوثيقة  مانة من اإ  الأ

 مقدمة

قدت يف جنيف يف اليت ع  اتفقت اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات )جلنة الرباءات(، يف دورهتا احلادية والثالثني،  .1

ىل  2الفرتة من  عىل أأن تواصل الأمانة العمل عىل مرشوع وثيقة مرجعية بشأأن الاس تثناءات  ،2019ديسمرب  5اإ

ليه اللجنة يف دورهتا  ،ابلقرتان مع حامية الرباءاتوالتقييدات عىل حقوق الرباءات  الثامنة عىل أأساس التفاق اذلي توصلت اإ

ليه اللجنة يف د  تنااس ـ  تقدم الأمانة عىل أأن اتفقت جلنة الرباءات ،التحديدوعىل وجه  والعرشين. ىل التفاق اذلي توصلت اإ ا اإ

ىل ادلورة الثانية والثالثنيالسابق بشأأن الاس تثناء املتعلق ابلس تخدام مرشوع وثيقة مرجعية  ـ دورهتا الثالثني  للجنة اإ

ضافية ترد من ادلول الأعضاء لإعداد مرشوع الوثيقة املرجعية املذكورة )انظر الوثيقة مالرباءات،  سهامات اإ ع مراعاة أأي اإ

SCP/31/9 لنقطة الفرعية الأوىل حتت عنوان "الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات"ا، 25، الفقرة.) 

 C.8940 رمق من خالل مذكرهتا ،الرباءات الإقلمييةدعت الأمانة ادلول الأعضاء وماكتب  ،املذكورومعال  ابلقرار  .2

ىل  ،2020يناير  10املؤرخة  ىل املكتب ادلويلأأن تقدم اإ سهامات ما دلهيا من  اإ ضافيةاإ عداد مرشوع  اإ وثيقة المن أأجل اإ

 .السابقابلس تخدام  الاس تثناء املتعلقرجعية بشأأن امل

اللجنة يف دورهتا الثانية  ليك تناقشههذه الوثيقة عىل مرشوع الوثيقة املرجعية املذكور  مرفقحيتوي  ،وبناء  عىل ذكل .3

ىل  7املقرر عقدها يف جنيف يف الفرتة من  والثالثني ا ملرشوع الوثيقة  ومعال  بتلكيف اللجنة. 2020 ديسمرب 10اإ وحتضري 

ىل ادلورة الثانية والثالثني للجنة الرباءات اس تخدمت الأمانة املعلومات اليت قدمهتا ادلول الأعضاء املرجعية، ويه متاحة  ،اإ
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عىل موقع املنتدى الإلكرتوين للجنة الرباءات عرب الرابط التايل: 

https://www.wipo.int/scp/en/meetings/session_32/comments_received.html فضال  عن ،

ليه يف الوثيقة  عت من خالل أأنشطة جلنة الرباءات عىل النحو املشار اإ  ،ابلإضافة اإىل ذكل. SCP/27/3معلومات أأخرى ُج 

ااس تعانت الأمانة   مبصادر أأخرى للمعلومات من أأجل احلصول عىل مواد تمكيلية حول هذا املوضوع. أأيض 

أأهداف  "2و" ؛السابقالاس تثناء املتعلق ابلس تخدام  نبذة عن "1"  الأقسام التالية:حتتوي الوثيقة املرجعية عىلو  .4

" 4"و ؛والإطار القانوين ادلويلالاس تثناء املتعلق ابلس تخدام السابق  "3و" ؛هوغاايت الاس تثناء املتعلق ابلس تخدام السابق

 السابقس تثناء املتعلق ابلس تخدام الا تطبيق "5و" ؛يف الصكوك الإقلمييةالاس تثناء املتعلق ابلس تخدام السابق أأحاكم 

 ؛السابقالاس تثناء املتعلق ابلس تخدام  عند تطبيقالتحدايت اليت تواهجها ادلول الأعضاء  "6و" ؛عىل الصعيد الوطين

ضافة. السابقالاس تثناء املتعلق ابلس تخدام  تطبيقنتاجئ " 7و" ع في عىل ملحق حتتوي الوثيقة ،اإىل ذكل واإ ه العديد من ُج 

  لس تثناء املتعلق ابلس تخدام السابق.اب الأحاكم القانونية اخلاصة

 

 ]ييل ذكل املرفق[

 

https://www.wipo.int/scp/en/meetings/session_32/comments_received.html


SCP/32/3 
ANNEX 

 املرفق

 

 رشوع وثيقة مرجعية بشأأن الاس تثناء املتعلق ابلس تخدام السابقم 

  



SCP/32/3 
Annex 
2 
 

 قامئة احملتوايت
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 30 .................................................................................. السابق املس تخدم حقوق عن التنازل 4.5
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 35 ........................................................................ السابق ابلس تخدام املتعلق الاس تثناء تنفيذ نتاجئ .7

 

 امللحق
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 الاس تثناء املتعلق ابلس تخدام السابق نبذة عن .1

يف حاةل التقنية الصناعية السابقة. وعىل  من املفاهمي العامة لقانون الرباءات أأن الرباءة ل ت منح لخرتاع موجود ابلفعل .1

ل أأنه يف العديد من البدلان  ا، اإ ُجيع املعارف اإىل يشري الرمغ من أأن مصطلح "حاةل التقنية الصناعية السابقة" ليس موحد 

يداع طلب الرباءة أأو اترخي أأولويته،  سواء عن طريق الكشف عهنا اليت أأتيحت للجمهور يف أأي ماكن يف العامل، قبل اترخي اإ

طار الانتفاع ا أأو شفهي  كتابي    .هبا العلينا أأو يف اإ

يداع طلب  موضوع الرباءة قد اس ت خدمالاخرتاع و اكن رباءة حىت لال ت منح فهياحالت  ومثة .2 بواسطة طرف أ خر قبل اإ

يداع الطلب  الرباءة. وعادة ما حيدث ذكل عندما يكون الطرف ال خر قد اس تخدم الاخرتاع يف أأغراضه التجارية قبل اترخي اإ

ا. و ذا اكن قد قام ابس تعدادات جوهرية لتكل الأغراض، ولكن رس  يف الواقع، قد يفضل اخملرتعون عدم أأو اترخي أأولويته أأو اإ

عىل ف .ذات طابع جتاري واقتصاديلأس باب خمتلفة  يبتكرونه، وذكل ي للحصول عىل امحلاية مبوجب براءة للك اخرتاعالسع

أأو عندما  ،امحلاية مبوجب براءة يتحمل تاكليف احلصول عىلعندما ل يس تطيع اخملرتع أأن  قد حيدث هذاسبيل املثال، 

 الوارد وفق ا لتعريف "حاةل التقنية الصناعية السابقة"و  .مبوجب براءةاية امحلالرسية عىل  تفضيل معهلاسرتاتيجية  تقتيض

يداع طلب الرباءة اترخي للجمهور قبل يتحأأعاله، فاإن الاس تخدام الرسي لالخرتاع اذلي مل   يندرج مضن ل أأولويتهأأو اترخي  اإ

 .حاةل التقنية الصناعية السابقة

الاخرتاع نفسه بشلك مس تقل من قبل ي عد   حيامنأأنظمة الرباءات،  معظم تأأخذ بهأأس بقية الإيداع اذلي  ملبدأأ  ووفق ا .3

تكن يف حيازته أأن امجلهور مل ومبا  أأول  احلصول عىل براءة. بشأأنه طلب ا أأكرث من خشص واحد، حيق للشخص اذلي أأودع

ولكن من   عىل براءة.اذلي أأودع أأول   املودع، مفن املناسب أأن حيصل براءةطلب  أأودع ون رش بشأأنهتفاصيل الاخرتاع حىت 

ا قبل  نفاذ حقوقه ضد طرف أ خر اكن يس تخدم الاخرتاع نفسه رس  ا القول بأأن السامح بشلك عام ملاكل الرباءة ابإ املناسب أأيض 

يداع طلب الرباءة املعين لن يكون منصف ا للمس تخدم السابق، حيث  س يؤدي ذكل اإىل حرمان املس تخدم السابق من احلق اإ

يداع طلب الرباءة  يف القيام مبا اكن قد تكون العواقب الاقتصادية عىل املس تخدم السابق قاس ية و . املعين  يفعهل ابلفعل قبل اإ

ذا اكن عليه التخيل عن   .طلب براءة يودعخرتاع جملرد أأنه مل الا اس تخداماس متراره يف للغاية اإ

نه  .4 ذا مبوجب عدد من الترشيعات، توجد أأحاكم تسمح لطرف أ خر مبواصةل وذلكل فاإ اس تخدام اخرتاع محمي برباءة اإ

ذا اكن قد قام  اكن قد اس تخدم الاخرتاع لغرض أأعامهل التجارية حبسن نية قبل اترخي الإيداع )أأو اترخي الأولوية( أأو اإ

يف أأن املس تخدم السابق ميكنه الاس مترار يمتثل الأثر العميل لهذه الأحاكم ولعل  1ابس تعدادات فعاةل أأو جادة ذلكل الغرض.

لرشوط معينة،  فق او وذكل ملاكل الرباءة،  ماكفأأة، ودون دفع أأي أأن تقع عليه مس ئولية التعدي اس تخدام الاخرتاع دونيف 

 .املس تخدم السابق ابس تثناءخرى الأ طراف الأ يمتتع ماكل الرباءة حبقوق اس تئثارية ضد  ويف الوقت نفسه

املس تخدم السابق، اذلي رمبا يكون  بني مصاحل نبشلك عام، هيدف اس تثناء الاس تخدام السابق اإىل حتقيق تواز و  .5

ا بعدم  الخرتاع ل كشفهيس تحق املاكفأأة عىل  اذليماكل الرباءة،  وبني مصاحلامحلاية مبوجب براءة،  طلبقد اختذ قرار 

 .للجمهور

                                         
 انظر ملحق هذه الوثيقة.  1
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قلمييو  ةالوطني القواننيأأحاكم  ورمغ وجود قوامس مشرتكة بني .6 لبشأأن اس تثناء الاس تخدام السابق،  ةالإ النطاق  أأن اإ

ىل أأخرى كام   .الوثيقةيف الأقسام الالحقة من هذه  يردادلقيق لالس تثناء قد خيتلف من ولية قضائية اإ

ىل قد ي شارعىل املس توى الوطين محلاية نشاط املس تخدم السابق،  امل نشأأ النظام  وحسب .7 سمى اإ  الاس تثناء حتت م 

قد توجد  وابلرمغ من أأنه لس تخدام السابق".اب ادلفعق" أأو ""اس تثناء الاس تخدام السابق" أأو "حقوق املس تخدم الساب

ل أأنه فروق دقيقة بني هذه الأنظمة، ابلس تخدام السابق"  املتعلقس تثناء الا" مصطلحا ي س تخدم، الوثيقةلأغراض هذه  اإ

 ب.عامني مكصطلحني"اس تثناء الاس تخدام السابق" و

 هوغاايت أأهداف الاس تثناء املتعلق ابلس تخدام السابق .2

الاس تثناء اإىل حتقيق التوازن بني مصاحل ماكل الرباءة واملس تخدم منح  أأهداف الس ياسة العامة من تريمعام،  بوجه .8

هذه الأهداف  تندرجتأأصل يف نظام أأس بقية الإيداع، وابلتايل توفري فوائد للمجمتع كلك. وبيامن امل  الإحجافومعاجلة  ،السابق

ل أأن، أأس بقية الإيداعتوازن احلقوق والإنصاف يف نظام يف هذا القسم حتت عنوانني، أأي  الكهام حيتوي عىل مفاهمي  اإ

 .وعوامل مرتابطة

 احلقوقتوازن 

احلق  ماكلالأهداف الرئيس ية لتوفري اس تثناء الاس تخدام السابق حتقيق التوازن املناسب للحقوق واملصاحل بني  من .9

ابق ابلس مترار يف اس تخدام الاخرتاع، فاإن الاس تثناء حيمي املصاحل ن خالل السامح للمس تخدم السمف واملس تخدم السابق.

 .واملنافسةاملتوازي يفيد يف الهناية اجملمتع كلك من خالل تشجيع الإبداع  مماالاقتصادية للمس تخدم السابق 

س تثناءات هذا الاس تثناء يف الاس تبيان بشأأن الااملنشودة من عىل سؤال عن أأهداف الس ياسة العامة  ا، رد  ومن مث .10

ليه فامي ييل ابمس "الاس تبيان"( ىل توازن  2والتقييدات عىل حقوق الرباءات )املشار اإ أأشار العديد من ادلول الأعضاء اإ

عىل سبيل املثال، ذكرت كندا والصني وكذكل املنظمة الأوروبية ال س يوية . و تلفةاخمل طراف الأ بني  أأو لكهيام احلقوق أأو املصاحل

ت عىل للرباءات أأن هذا الاس تثناء من أأجل "حتقيق توازن مناسب للحقوق" بني أأحصاب الرباءات واملس تخدمني  قوانيهنا نص 

د يف القوانني السارية  .السابقني، عىل النحو امل حدَّ

 اس تثناء الاس تخدام السابق يف الصنيلإاتحة  الأهداف الس ياساتية. 1الإطار 

ن الغرض من النص  عىل هذا الاس تثناء  يف قانون الرباءات هو حتقيق التوازن بني حقوق أأحصاب احلقوق واملصاحل "اإ
املرشوعة للغري. وميكن أأن يساعد هذا القيد يف جتنب الإحجاف املوجود يف احلياة الواقعية، الناشئ عن حقيقة أأن 

بداع الاخرتاع غري قادر  فراد اذلين استمثروا املوارد البرشية واملادية يف اإ جنازاهتم الكياانت أأو الأ ين عىل اس تغالل اإ
 الفكرية جملرد أأهنم مل يودعوا أأي طلبات براءات سلف ا ]...[."3

                                         
ميكن الاطالع عىل الاس تبيان اذلي أأجري يف اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات من خالل الرابط:   2

https://www.wipo.int/scp/en/exceptions/.  
 انظر رد الصني عىل الاس تبيان.  3

https://www.wipo.int/scp/en/exceptions/
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س بانيا، الهدف من الاس تثناء هو "التوفيق بني مصاحلو .11 ماكل الرباءة ومصاحل أأي مس تخدم سابق ترصَّف حبسن  يف اإ

ن اكن ذكل برشوط  نية". وهبذا الاس تثناء "ي سَمح للمس تخدم السابق أأن يس متر يف اس تخدام الاخرتاع أأو العمل به، واإ

 ".الرباءةمما لو اكن هو ماكل  اأأكرث تقييد  

ها أأن "منح الرباءة ينبغي أأل حيرم طرف   .12 يداع[  اوذكرت أأسرتاليا يف رد ِّ ما من الاس مترار يف القيام مبا اكن يفعهل قبل ]اإ

َرم اخملرتع من امحلاية مبوجب براءة بسبب أأفعال رسية تقوم هبا أأطراف أأخرى طلب  الرباءة. ومن الناحية الأخرى، ينبغي أأل حي 

َر أأنَّ  كِّ ضافة  اإىل ذكل، ذ  ىل معرفهتا". واإ "توفر التوازن بني حقوق  1990عام ل رباءاتالمن قانون  119 املادة ول سبيل هل اإ

 ."4ماكل الرباءة والأطراف الأخرى اليت اس تخدمت الاخرتاع بشلك مس تقل قبل اترخي أأولوية طلب الرباءة

 يف الولايت املتحدة الأمريكية الس ياساتية لدلفع حبقوق املس تخدم السابق هدافالأ . 2الإطار 

ا " من خالل السامح للمس تخدم/اخملرتع السابق مبواصةل الاس تخدام التجاري غري املنقطع لالخرتاع مع السامح أأيض 
د ، فاإن حق املس تخدم السابق جيس  الأطراف الأخرىضد ُجيع  لالإنفاذللمخرتع الالحق ابحلصول عىل براءة قابةل 

ثراء  املمتثل نظام الرباءاتوالهدف الأمسى ل التوازن بني املصاحل الاقتصادية العادةل للمس تخدم السابق  يف حتفزي اإ
 5."[...]. البرشية املعارف حصيةل

جاء ، حيث ذكرت يف ردودها ما ييل: عىل اجلوانب الاقتصادية لس تثناء الاس تخدام السابقبدلان أأخرى وركَّزت  .13

نِّح الاس تثناء املناسب من ؛ وفَّر "امحلاية لالستامثرات اليت ن ف ِّذت حب سن ني ة"ييف رد  هنغاراي أأن الاس تثناء  يطاليا، م  ويف اإ

كِّر أأنه "من الرضوري جتنُّب القضاء عىل القمي  اليت حتقَّقت أأجل احلفاظ عىل وضع احليازة الاقتصادي للمس تخدم السابق. وذ 

ِّض استامثرات مس تخدم سابق للخطر" ويف رومانيا، اس تثناء ؛ بطريقة مرشوعة. فال ميكن لطلب براءة لحق أأن ي عر 

ساءة  ىل جتنب اإ الاس تخدام السابق "هيدف اإىل حامية الاستامثرات اليت قام هبا خشص حبسن نية عىل أأرايض رومانيا واإ

َّه يف حاةل عدم وجود اس تثناء لالس تخدام السابق، فاإن  وعىل املنوال نفسه، 6اس تعامل احلقوق". أأوحض رد  الرنوجي أأن

ا  س يجب عليه أأن يتوقف عن اس تخدامه، لأن الاس تخدام سيتعارض مع حق  "الشخص اذلي اس تخدم الاخرتاع رس 

وكذكل جاء يف رد ِّ  الرباءة. وس تضيع استامثرات املس تخدم السابق، وهذا أأمر غري مرغوب فيه يف ظل الاقتصاد اجملمتعي".

." يف الاحتاد الرويس، هيدف و السويد أأن اس تثناء الاس تخدام السابق "معقول" وهو "يوفر منافع اقتصادية للمجمتع كلك 

نتاجأأموال  اس تثناء الاس تخدام السابق، يف ُجةل أأمور، اإىل حامية مصاحل الأطراف الأخرى اليت استمثرت   ،ابلفعل يف الإ

ىل و   .7للأشخاص اذلين، لسبب ما، مل يسعوا للحصول عىل حامية الرباءات املتوازي حتفزي الإبداعاإ

                                         
 عىل الاس تبيان وكذكل ردها عىل ادلورة الثانية والثالثني للجنة الرباءات. انظر الرد الوارد من أأسرتاليا  4

: من خالل الرابطرد مكتب الولايت املتحدة الأمريكية عىل تقرير حول حقوق املس تخدم السابق، واملتوفر  انظر  5

https://www.uspto.gov/sites/default/files/ip/global/prior_user_rights.pdf.  
 انظر الردود عىل الاس تبيان الواردة من هذه البدلان.  6

ة يف العديد من املرجع نفسه. وجتدر الإشارة اإىل أأنه يف حني أأن جحة "حامية املصاحل الاقتصادية للمس تخدم السابق" معرتف هبا عىل أأهنا رشعي  7

اجملموعة التجاري أأو اخلطوات التحضريية اجلادة غري مطلوبة مبوجب القانون الفرنيس. انظر وثيقة  الاس تغاللالبدلان، فاإهنا ل تنطبق يف فرنسا لأن 

 .228ة، السؤال لجمعية ادلولية محلاية امللكية الفكريل  الفرنس ية

https://www.uspto.gov/sites/default/files/ip/global/prior_user_rights.pdf
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 اس تثناء الاس تخدام السابق يف أأملانيالإاتحة  الأهداف الس ياساتية. 3الإطار 

ن ا" كد من أأن ممتلاكت الطرف ال خر املكتس بة حبسن نية  12لغرض من املادة اإ ملاين هو التأأ من قانون الرباءات الأ
هيدف و طلب براءة لحق.  لن تفقد قميهتا بسبب س تخداماإىل الا أأحداث مؤديةمن خالل الاس تخدام أأو من خالل 

ىل منع التدمري غري املربر للقمي الاقتصادية  طار يف امل نشأأةحق الاس تخدام السابق اإ  املامرسة املرشوعة لهذا احلق. اإ
ىلاملس تخدم السابق  اذلين استمثرمهوالوقت ورأأس املال  فاجلهد قامئة، سواء اكن املس تخدم  جتهزيات للوصول اإ

كد من الاس تعدادات اليت اختذها لس تغالل الاخرتاع،  يس تغل الاخرتاع ابلفعل أأو سوف يس تغهل لحق ا حس امب يتأأ
8 دى، وهذه املمتلاكت جيب أأل تفقد قميهتا بسبب طلب براءة أأودعه  طرف أ خر." ينبغي أأل تذهب س 

لقاء عبء مب اس تثناء الاس تخدام السابق " يتعلقويف الربازيل،  .14 بدأأ احلقوق املكتس بة، اذلي هيدف اإىل جتنُّب اإ

يداع طلب الرباءة رضوري عىل عاتق املس تخ غري دمني ذوي النية احلس نة اذلين اكنوا يس تغلون الاخرتاع قبل اترخي اإ

ا  لجمعية ادلولية محلاية امللكية الفكريةل  اجملموعة الفرنس ية تفسري أ خر أأعربت عنه ومثة 9".اترخي أأولوية الطلب أأو وهو أأنه نظر 

الرباءة وأأن هذا الكشف "مل يرث مس توى معرفته"، فال لأن املس تخدم السابق مل يتعمل من الكشف اذلي أأدىل به ماكل 

نفاذ ايوجد مربر   10،11.حلقوق الاس تئثارية ملاكل الرباءة ضد مثل هذا املس تخدم السابقلإ

 الإنصاف يف نظام أأس بقية الإيداع

ىل توفري الإنصاف والتخفيف من أ اثر  .15 ىل الأهداف املذكورة أأعاله، هيدف اس تثناء الاس تخدام السابق اإ ابلإضافة اإ

الاخرتاع نفسه بشلك مس تقل ي عد   حيامنمبوجب هذا النظام، ف معظم أأنظمة الرباءات.  تأأخذ بهاذلي  أأس بقية الإيداع نظام

يف الهناية، يف حاةل عدم و أأول  احلصول عىل براءة. بشأأنه طلب ا من قبل أأكرث من خشص واحد، حيق للشخص اذلي أأودع

نفاذ حقوقه ضد  12وجود اس تثناء لالس تخدام السابق، ويف غياب س بل الانتصاف القانونية الأخرى، ميكن ملاكل الرباءة اإ

يداع الطلب  نفسه املس تخدم السابق اذلي اكن يس تخدم الاخرتاع ا قبل اإ قف ل يعترب عادل  جتاه مثل هذا املو و . املعينرس 

ا قام به، ولكن طلب امحلاية واملس تخدم السابق.  ذكل ا همم  ل يقترص الأمر عىل أأن املس تخدم السابق س يخرس استامثر 

 .عىل الرباءةوتفضيلها الرسية  اختيارحقوق املبتكرين يف  وس تضيعس يصبح رضوراي   مبوجب براءة

"أأاي   اكنت الأس باب اليت أأدت  ما ييل: يف ُجةل أأمور، ل املثال،عىل سبي رد هولندا، يذكريف هذا الصدد، و .16

ىل احلفاظ عىل رسية الاخرتاع )مثل عدم وجود مصلحة يف احلصول عىل براءة أأو اتباعا   ابملس تخدم السابق ]...[ اإ

                                         
من أأملانيا اإىل ادلورة املقدمة . انظر الوثيقة GRUR 2010 ،47، منشور يف  BGH ،Füllstoff -Xa ZR 18/08حممكة العدل الفيدرالية الأملانية،   8

 الثانية والثالثني للجنة الرباءات.
 . انظر رد الربازيل عىل الاس تبيان.5املادة  يفهذا املبدأأ يف ادلس تور الربازييل  ورد، فضال  عن ذكل  9

 .228ة، السؤال ية ادلولية محلاية امللكية الفكريلجمع ل  اجملموعة الفرنس يةوثيقة   10

يف ردود بدلان أأخرى أأهداف الس ياسة العامة التالية: "عدم منع املس تخدم السابق من الاس تفادة من وردت املذكورة أأعاله،  ابلأهداف فامي يرتبط  11

طرف مل يكن عىل عمل بوجود الرباءة" )بولندا(؛ "عدم  عىلحيال  خرتاع احملمي برباءة أأمرا  مس ت الااس تغالل  اس مترار اإجنازه" )المنسا(؛ "عدم جعل

كام هو موصوف يف الرباءة بأأنفسهم يف اترخي سابق" )الربتغال(. انظر الردود من هذه  نفسه لأشخاص )اخملرتعني( اذلين توصلوا اإىل الاخرتاعاب الإرضار

 البدلان عىل الاس تبيان.
أأي حامية ملس تخدم سابق بدأأ اس تخدامه قبل اترخي أأولوية الاخرتاع؛ ومع  1949دة، مل مينح قانون الرباءات لعام عىل سبيل املثال، يف اململكة املتح  12

ا  يف الرسذكل، اكن الاس تخدام السابق  بطالأأساس   . انظر رد اململكة املتحدة عىل الاس تبيان.لالإ
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حبقوقه يف مواهجة لسرتاتيجية جتارية معينة أأو ما اإىل ذكل(، فال ي عترب من الإنصاف متكني ماكل الرباءة من المتسك 

املس تخدم السابق. ومن دون حمك بشأأن "الاس تخدام السابق"، س يكون التقدم بطلب للحصول عىل براءة رضوراي  بدل  

 13من أأن يكون اختيارا  حرا ".

ىل احلد من ال اثر املرتتبة عىل نظام أأس بقية الإيداع عن طريق  جاء يف رد ِّ سويرسا أأنو  .17 "هذا الاس تثناء هيدف اإ

يداع  حامية الاستامثرات اليت قام هبا الشخص اذلي ابتكر اخرتاعا  غري مشمول برباءة واحتفظ به رسا  منذ اترخي يس بق اإ

ن "توفري حقوقو طرف أ خر لطلب خبصوص الاخرتاع نفسه".  السابقمس تخدم لل  حمدودة يف الولايت املتحدة الأمريكية، اإ

املتأأصل اذلي خيلقه هذا النظام بني مس تخدم جتاري سابق  الإحجافيعاجل  ا"طلب يودعالأس بقية لأول خمرتع "يف نظام 

 ."14وماكل الرباءة الالحق ملوضوع الرباءة

 الرتخيص غري الاس تئثاري حلق الرباءة )حقوق املس تخدم السابق( يف الياابنلإاتحة  الأهداف الس ياساتية. 4الإطار 

ذا]" بق [اإ  لخرتاعابالطرف اذلي اكن يعمل  منعنظام أأس بقية الإيداع برصامة، فلن يكون من العدل ابلرضورة  ط 
يداع طلب براءة من قبل طرف أ خر من العمل  نفسه الطرف ذكل ق الرباءة جملرد أأن نفسه احملمي حبخرتاع ابلقبل اإ

ا قليال  يف  يداعاكن متأأخر  ذا  اإ بقتالطلب. ذلكل، حىت اإ مصاحل  للتوفيق بنيحاجة  مثةهذه الس ياسة، ل تزال  ط 
  15."لخرتاع املعين قبل طلب الرباءةابأأي طرف يعمل ابلفعل تكل اخلاصة بماكل الرباءة و 

ا أأنه  لجمعية ادلولية محلاية امللكية الفكريةل  وأأوحضت اجملموعة الفرنس ية .18 جيب احلفاظ عىل "حقوق" الأطراف أأيض 

ماكاذلي أأودع أأول  طلب ا بشأأنهقبل الشخص  حازته أأوالاخرتاع  ابتكرتالأخرى اليت  ما ختيار الانية ، وذكل لالحتفاظ ابإ اإ

املوقف اذلي جيد فيه الشخص اذلي اختار الاحتفاظ  وذكل لتجنبالرباءات أأو س ياسة الرسية، امحلاية مبوجب س ياسة 

ا من حقه يف العمل أأي ترتيب أ خر س يكون و لحق ا؛  أأودع اذليالرباءة طلب بسبب  ابلخرتاع برسية الاخرتاع نفسه حمروم 

لزامي اهل نتيجة غري مبارشة جلعل اإ    16."يداع الرباءة اإ

ومع أأن رد  املكس يك أأكَّد أأن املبدأأ القانوين العام هو "الأس بق أأوىل ابلأحقية"، ي عترب أأيضا  أأن اس تثناء الاس تخدام  .19

ماكهنم  د يف ترشيعات املكس يك، يسعى اإىل "حامية املس تخدمني ذوي النية احلس نة حىت يكون ابإ السابق، عىل النحو امل حدَّ

أأن طرفا  أ خر مل يشارك يف ابتاكره قد حصل عىل براءة لالخرتاع املذكور، وذكل من الاس مترار يف اس تخدام اخرتاعهم، رمغ 

ح  ِّ ن مل يكن قد حصل عىل براءة الاخرتاع سوى أأحدهام فقط. ورش  أأجل حتقيق الإنصاف بني مالكني لخرتاع واحد، حىت اإ

هذا املس تخدم قد استمثر موارد  ، "رشيطة أأن يكوناحلسن النيةأأيضا  أأن هذا الاس تثناء يسعى اإىل حامية املس تخدم 

رد الياابن، فامي يتعلق ابلرتاخيص غري الاس تئثارية  وأأشاراقتصادية أأو مادية أأو فكرية من أأجل اس تخدام الاخرتاع". 

                                         
 انظر رد هولندا عىل الاس تبيان.  13

 .51، ص 2012السابق، مكتب الولايت املتحدة الأمريكية، يناير  حقوق املس تخدم دفعتقرير عن   14

 انظر رد الياابن عىل الاس تبيان.  15

 .228ة، السؤال لجمعية ادلولية محلاية امللكية الفكريل  اجملموعة الفرنس يةوثيقة   16
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ىل أأن هذه الرتاخيص ت منح لضامن القانون الياابيناملمنوحة للمس تخدمني السابقني يف  صاحل لك من مب فامي يتعلق الإنصاف، اإ

 .17ب الرباءات واملس تخدمني السابقنيأأحصا

نِّح دلواعي الإنصاف والأمن الاقتصادي الالزمني لستامثر و .20 كِّر أأن اس تثناء الاس تخدام السابق، "م  يف رد ِّ رصبيا، ذ 

يداع الطلب". وجاء يف رد ِّ اململكة املتحدة أأن سبب وجود الاس تثناء هو ضامن أأن  نع قبل اإ واس تغالل الاخرتاع اذلي ص 

ندونيس يا وقطر  وأأكدت 18رباءات".الخدمني السابقني ي عاَملون معامةل  منصفة  فامي خيص أأحصاب "املس ت الردود الواردة من اإ

ا أأن الاس تثناءات  ىل توفري امحلاية للمس تخدمني السابقني  املعنيةوأأوغندا أأيض   .19ذوي النية احلس نةهتدف اإ

  ادلويلالاس تثناء املتعلق ابلس تخدام السابق والإطار القانوين .3

من اتفاق  30ل توجد معاهدة دولية تتناول رصاحة الاس تثناء املتعلق ابلس تخدام السابق. ومع ذكل، تنص املادة  .21

 تريبس عىل مبادئ عامة فامي يتعلق ابلس تثناءات والتقييدات عىل احلقوق اليت قد يوفرها أأعضاء منظمة التجارة العاملية.

ىل أأن املادة  لزا 30ونظرا  اإ نه جيوز للأعضاء، ل لزام علهيم، أأن يوفروا تكل جيوزمية )ابس تخدام لكمة "غري اإ "(، فاإ

 وتنص املادة عىل ما ييل: الاس تثناءات احملدودة للحقوق.

 "الاس تثناءات من احلقوق املمنوحة"

ذه اليت متنحها الرباءة، رشيطة أأل تتعارض ه الاس تئثاريةللأعضاء تقدمي اس تثناءات حمدودة للحقوق  جيوز
 ملاكلالاس تثناءات بشلك غري معقول مع الاس تغالل العادي للرباءة ول ترض بشلك غري منطقي ابملصاحل املرشوعة 

 الرباءة، مع أأخذ املصاحل املرشوعة للأطراف الأخرى يف الاعتبار."

شارة اإىل الاس تثناء املتعلق ابلس تخدام السابق،  30صياغة املادة  ورمغ أأن .22 ىل أأي اإ ل أأنل تشري رصاحة  اإ  اترخي اإ

واكنت  لس تثناءاتابقامئة توضيحية  توخت تضمنيأأن املسودات املبكرة لهذا احلمك  يشري اإىلذا احلمك هب املفاوضات املتعلقة

عىل ما  )W/76 (1990يوليو  23عىل وجه التحديد، نصت مسودة و  20سابق.ال س تخدام ابل متعلق ا اس تثناء القامئة تتضمن

 :ييل

[ جيوز وضع اس تثناءات حمدودة ،]رشيطة أأن تؤخذ املصاحل املرشوعة ملاكل الرباءة والأطراف الأخرى يف الاعتبار"
 :للحقوق الاس تئثارية املمنوحة مبوجب براءة لأفعال معينة، مثل

                                         
 ادلورة الثانية والثالثني للجنة الرباءات. املقدم اإىلانظر رد الياابن   17

عىل حزي التنفيذ "فقد حرم املس تخدم السابق الرسي من حقه يف مقاضاة صاحب براءة  1977ويوحض الرد كذكل أأنه عندما دخل قانون الرباءات لعام   18

اصةل احلق يف مواصةل اس تخدامه، وابلتايل جيوز للمس تخدم السابق الرسي مو  من العدل منحهأأنه  اعت قدمواهجة هذا احلرمان، ويف البطالن.  أأساس

 ". انظر ردود اململكة املتحدة عىل الاس تبيان.64وفق ا للامدة  التعدياس تخدامه دون مقاضاته عىل أأساس 
 انظر الردود الواردة من البدلان املعنية عىل الاس تبيان.  19

 .380 ، ص2008، الطبعة الثالثة، سويت وماكسويل، وحتليلها صياغةاترخي ال انظر دانيال جريفيه، اتفاق تريبس،   20
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ىل  1.1  .الاس تخدام السابقحقوق تستند اإ

2.1 "]...[21 

فضويف الهناية،  .23 احلالية  30هنج القامئة التوضيحية لصاحل صياغة أأكرث معومية عىل النحو املنصوص عليه يف املادة  ر 

 .22لسجالت التفاوضية لتفاق تريبس أأي تفسري لسبب هذا القرارامن اتفاق تريبس ومل تقدم 

قضية حامية املنتجات الصيدلنية  -كندابشأأن "يف تقريره ملنظمة التجارة العاملية تسوية املنازعات التابع  فريق قدموقد  .24

حدى الواثئقيف  للقضيةملخص وورد من اتفاق تريبس،  30بعض الإرشادات فامي يتعلق بتفسري املادة  23"مبوجب براءة  24.اإ

من  30، قدم الأطراف جحجهم حول اتساق اس تثناء الاس تخدام السابق مع املادة أأثناء سري ادلعوىعىل الرمغ من أأنه و 

ااتفاق تريبس، مل يكن هذا الاس تثناء   25،26.النقطة اليت دار حولها الزناع حتديد 

 أأحاكم الاس تثناء املتعلق ابلس تخدام السابق يف الصكوك الإقلميية .4

قلميية عىل اس تثناء فامي يتعلق ابل .25 اذلي أأنشأأ النظام  486القرار رمق  يه:وس تخدام السابق. تنص عدة صكوك اإ

ع لتفاق ابنغي املؤرخ 486املشرتك للملكية الصناعية يف جامعة دول الأنديز )قرار جامعة دول الأنديز رمق   2(؛ والتفاق املراجِّ

نشاء منظمة أأفريقية للملكية الفكرية ) 1977مارس  ت الاخرتاع دلول جملس ( )اتفاق ابنغي(؛ ونظام براءا1999بشأأن اإ

طار التفاقية الأوروبية ال س يوية للرباءات  27.التعاون دلول اخلليج العربية؛ ونظام الرباءات يف اإ

  

                                         
ا "احلقوق املستندة اإىل الاس تخدام السابق" من بني 1990يونيو  12بتارخي  1404)املذكرة غري الرمسية رمق  يورد مرشوع النص التجميعي  21 ( أأيض 

 .211، ص WT/DS114/Rاس تثناءات حمدودة. انظر وثيقة منظمة التجارة العاملية 
 .165، ص WT/DS114/Rانظر وثيقة منظمة التجارة العاملية   22

 .WT/DS114/Rوثيقة منظمة التجارة العاملية   23

 .8و 6 ص، SCP/28/3، والوثيقة 22و 21 ص، SCP/13/3، انظر الوثيقة القضيةلالطالع عىل ملخص   24

 .SCP/28/3والوثيقة  WT/DS114/Rانظر وثيقة منظمة التجارة العاملية   25

 .85و 74و 73 ص، WT/DS114/R العاملية التجارة منظمة وثيقة انظر السابق، دامالاس تخ اس تثناء بشأأن الأطراف جحج عىل لالطالع  26

من اتفاق حممكة الرباءات املوحدة عىل "احلق القامئ عىل الاس تخدام السابق لالخرتاع". ابلإضافة اإىل ذكل، تتناول  28فامي يتعلق بأأورواب، تنص املادة   27

( "احلق املستند اإىل الاس تخدام السابق وحق 1989ديسمرب  15( )املعمتدة يف EEC/89/695) املشرتكةلتفاق املتعلق ابلرباءات امن  37املادة 

ا من   ، مل يدخل الك التفاقني حزي التنفيذ.2020يناير  15امللكية الشخصية". اعتبار 
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 . الصكوك الإقلميية1اجلدول 

 48628 قرار جامعة الأنديز رمق

 :55ادة امل

نفاذ: مع عدم الإخالل ابلأحاكم املنصوص علهيا يف هذا القرار بشأأن بطالن الرباءة، ل جيوز 55املادة " احلقوق املمنوحة  اإ
يداع ـ حبسن نية وقبل اترخي أأولوية طرف أ خر اكن،براءة ضد وجب مب نحت بناء عليه  ـ أأو اترخي اإ الرباءة، الطلب اذلي م 

 .، أأو اكن قد قام ابلفعل ابس تعدادات فعاةل وجادة لهذا الاس تخدام أأو الاس تغالليس تخدم الاخرتاع ابلفعل أأو يس تغهل  

، أأو اس تغالهل هأأو الاس مترار يف اس تخدام اس تخدام الاخرتاع املذكور احلق يف بدء ال خريف هذه احلاةل، يكون للطرف و
ل مع  حيدث فهيا هذا الاس تخدام أأو  ـ اليتكة أأو الرش  املؤسسة التجارية ـولكن ل جيوز التنازل عن هذا احلق أأو نقهل اإ

 ." الاس تغالل

 29نظام براءات الاخرتاع دلول جملس التعاون دلول اخلليج العربية

 (:3)12املادة 

نتاجمعلية  تس تخدمأأو  ت صن ععىل الرمغ من منح الرباءة، فاإن املؤسسة اليت، حبسن نية، " الصناعي ملنتج ما، أأو تقوم  الإ
يداع طلبذلكل جادة ابس تعدادات  ملنتجاب الطلب املتعلق من قبل خشص أ خر، أأو قبل اترخي أأولوية الرباءة ، قبل اترخي اإ

ل مع العنارص الأخرى  هذا ل ي سمح ابلتنازل عنومواصةل هذه الأعامل.  نفسها، حيق لها أأو العملية نفسه احلق أأو نقهل اإ
 ." للمنشأأة

 30اتفاق ابنغي

 :()د(1)8املادة 

ىل  (1)"  [...]ل متتد احلقوق الناش ئة عن الرباءة اإ

يداع الطلب يفالاخرتاع  يس تخدم)د( الأعامل اليت يبارشها أأي خشص اكن حبسن نية   أأو عند املطالبة  ،اترخي اإ
 يقوم ابس تعدادات فعاةل، أأو اكن عىل أأرايض دوةل عضو اذلي متنح مبوجبه الرباءةابلأولوية، يف اترخي أأولوية الطلب 

، طاملا اكنت تكل الأعامل ل ختتلف يف طبيعهتا أأو غرضها عن الاس تخدام الفعيل أأو ذكل الاخرتاع لس تخدام يةوحقيق 
 .اخملطط هل سابق ا

ليه يف الفقرة ) (2) ل مع املؤسسة التجارية ـ أأو الرشكة ـ اليت 1ل جيوز نقل حق املس تخدم املشار اإ ()د( أأو تسلميه اإ
 " .تعدادات لالس تخدامحيدث فهيا الاس تخدام أأو الاس  

                                         
كوادور وبريو.  28  تتأألف جامعة دول الأنديز من بوليفيا وكولومبيا واإ

دلول اخلليج العربية من دوةل الإمارات العربية املتحدة، ودوةل البحرين، واململكة العربية السعودية، وسلطنة عامن، ودوةل قطر، يتأألف جملس التعاون   29

 ودوةل الكويت.
ع لتفاق ابنغي املؤرخ ا  30 نشاء منظمة أأفريقية للملكية الفكرية ) 1977مارس  2لتفاق املراجِّ ظمة الأفريقية للملكية ادلول الأعضاء يف املن. (1999بشأأن اإ

فريقيا الوسطى وتشاد والكونغو وكوت ديفوار  غينيا بيساو و غينيا و غابون و غينيا الاس توائية و الفكرية يه بنني وبوركينا فاسو والاكمريون وُجهورية اإ

 توغو وجزر القمر.و  الس نغالو  النيجرو موريتانيا و مايل و 
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طار التفاقية الأوروبية ال س يوية للرباءات  31نظام الرباءات يف اإ

  :20القاعدة 
يداع طلب الرباءة، أأو  (1)" أأي خشص طبيعي أأو كيان قانوين أأو كيان مشابه، اكنوا يس تخدمون، حبسن نية، قبل اترخي اإ

مماثال  عىل أأرض دوةل متعاقدة، أأو قاموا ابلس تعدادات الالزمة  يف حاةل حتديد الأولوية، قبل اترخي أأولوية الاخرتاع، حال  
، رشيطة أأل يوسعوا نطاقه. ول جيوز نقل حق املس تخدم  لهذا الاس تخدام، حيق هلم أأن يس متروا يف هذا الاس تخدام جماان 

نت ل اإىل خشص طبيعي أ خر أأو كيان قانوين أأو كيان مشابه، جنب ا اإىل جنب مع وحدة الإ اج اليت مت فهيا اس تخدام السابق اإ
جراء الاس تعدادات الالزمة لس تخدامه  .احلل املامثل، أأو مت فهيا اإ

 ".يرسي حق املس تخدم السابق فقط عىل أأرايض ادلوةل املتعاقدة اليت حدث فهيا هذا الاس تخدام السابق (2)

 

لهيا يف اجلدول أأعاله أأن  الصكوك الإقلميية يفالأحاكم املتعلقة ابس تثناء الاس تخدام السابق  صيغتوحض و  .26  مثةاملشار اإ

 :بعض السامت املشرتكة بني تكل الأحاكم

  ؛املعينجيب أأن يكون اترخي الاس تخدام السابق قبل اترخي الإيداع أأو اترخي الأولوية لطلب الرباءة 

 جيب أأن يمت الاس تخدام السابق "حبسن نية"؛ 

  ل  جيوزل أأو الرشكة اليت مت فهيا هذا  املؤسسة التجاريةمع التنازل عن حق املس تخدم السابق أأو نقهل اإ
 الاس تخدام؛

  أأو اترخي الأولوية من قبل املس تخدم السابق  الإيداعيشمل نطاق الاس تثناء اس تخدام الاخرتاع يف اترخي
 ؛" لهذا الاس تخداماحلقيقية"الفعاةل" أأو "اجلادة" أأو " الاس تعداداتوكذكل 

 طار التفاقية و التعاون دلول اخلليج العربية  يف نظام براءات الاخرتاع دلول جملس نظام الرباءات يف اإ
يف  ولكن .الاس تثناء عىل أأنه "حق" يف مواصةل الاس تخدام السابق صيغالأوروبية ال س يوية للرباءات، 

علاتفاق ابنغي،  ا ابلبدهيةالأثر القانوين حلقوق الرباءات  ج  نفاذ الرباءة يف حبيث يكون مقيد   من املس تحيل اإ
 الصيغتان لكتاهام. ت، اس تخدم486يف قرار جامعة الأنديز رمق أأما حاةل الاس تخدام السابق. 

احلدود مل تتضح بعد  ل تزال فامي يتعلق ابلأحاكم املذكورة أأعاله حىت ال ن، وافيةسوابق قضائية  تنشأأ أأنه مل  وحيث .27

اجلانب الإقلميي  نوقشوطنية واحدة يف كولومبيا،  قضيةعىل الأقل يف و  ادلقيقة لالس تثناء ابلنس بة لدلول الأعضاء املعنية.

الالس تثناء.  عىل أأهنا تعين  486من قرار جامعة الأنديز رمق  55، فرست هيئة الإرشاف عىل الصناعة والتجارة املادة وحتديد 

يف كولومبيا  "الاس تعدادات الفعاةل واجلادة" للأطراف الأخرى، ليس فقط يشملأأن نطاق اس تثناء الاس تخدام السابق 

ا يف أأي ولية قضائية أأخرىانفذة ةالرباء تكونحيث   .32، ولكن أأيض 

                                         
يه تركامنس تان وُجهورية بيالروس يا وُجهورية طاجيكس تان والاحتاد الرويس وُجهورية  ة للرباءاتادلول الأعضاء يف املنظمة الأوروبية ال س يوي  31

 أأذربيجان وُجهورية اكزاخس تان وقريغزيس تان وأأرمينيا.
يوليو  Auto No. 31662 ،7( ـ  Group Seb Colombia( )2014( ضد مجموعة سيب كولومبيا )Landers & Cia S.Aلندرز وس يا )  32

2014 .Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales ،Superintendencia de Industria y Comercio  كولومبيا(. لالطالع عىل(
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 عىل الصعيد الوطين س تثناء املتعلق ابلس تخدام السابقالا تطبيق .5

م ا 1.5  ابلس تخدام السابق لالس تثناء املتعلقلإطار القانوين املنظ ِّ

دد ما عدده .28 جامل ، ح  قلمي ا  123 اإ ا واإ اس تثناء فامي يتعلق ابلس تخدام السابق من خالل حمك قانوين حمدد  يوفرونبدل 

حيتوي ملحق هذه الوثيقة عىل أأحاكم قوانني تكل البدلان والأقالمي بشأأن و الرباءات. ترشيعات يف ترشيعات امللكية الفكرية أأو 

 .الاس تثناء املتعلق ابلس تخدام السابق

 عىل اس تثناء يتعلق ابلس تخدام السابق قوانيهنا ص. قامئة البدلان والأقالمي اليت تن2اجلدول 

أألبانيا، اجلزائر، وأأندورا، وأأنتيغوا وبربودا، والأرجنتني، وأأرمينيا، وأأسرتاليا، والمنسا، وأأذربيجان، والبحرين، وبرابدوس، 
وبوتسواان، وبرواني، وبلغاراي، وبيالروس يا، وبلجياك، وبلزي، وبنني، وبواتن، وبوليفيا، والبوس نة والهرسك، والربازيل، 

فريقيا الوسطى، وتشاد، وكولومبيا، وجزر  وبوركينا فاسو، وكندا، والصني، وهونغ كونغ )الصني(، والاكمريون، وُجهورية اإ
، وادلامنرك، ودومينياك، وامجلهورية يةهورية التش يك امجل القمر، والكونغو، وكوس تارياك، وكوت ديفوار، وكرواتيا، وقربص، و 

كوادور، ومرص، والسلفادور، وغينيا الاس توائية، وفنلندا، وفرنسا، ادل ، وجورجيا، وأأملانيا، وغاان، وغابونومينيكية، واإ
يطاليا، والياابن،  رسائيل، واإ ندونيس يا، وأأيرلندا، واإ واليوانن، وغينيا، وغينيا بيساو، وهندوراس، وهنغاراي، وأأيسلندا، واإ

س تان، ولتفيا، وليختنش تاين، وليتوانيا، ولوكسمبورغ، ومدغشقر، ومالزياي، ومايل، واكزاخس تان، وكينيا، وُجهورية قريغزي 
ومالطا، وموريتانيا، وموريش يوس، واملكس يك، واجلبل الأسود، واملغرب، وموزمبيق، وهولندا، ونيوزيلندا، ونياكراغوا، 

راغواي، وبريو، والفلبني، وبولندا، والربتغال، والنيجر، ونيجرياي، والرنوجي، وعامن، وابكس تان، واببوا غينيا اجلديدة، واب
وقطر، وُجهورية كوراي، وُجهورية مودلوفا، وُجهورية مقدونيا الشاملية، ورومانيا، والاحتاد الرويس، وسانت لوس يا، وسان 

س باني ا، ورسي لناك، تويم وبرينسييب، واململكة العربية السعودية، والس نغال، ورصبيا، وس نغافورة، وُجهورية سلوفاكيا، واإ
والسويد، وسويرسا، وطاجيكس تان، واتيلند، وترينيداد وتوابغو، وتوغو، وتونس، وتركيا، وأأوغندا، وأأوكرانيا، واململكة 

 .املتحدة، وأأوروغواي، والولايت املتحدة الأمريكية، وأأوزبكس تان، وفييت انم

س تثناء الاس تخدام السابق، لطرف أ خر مبواصةل بطريقة تسمح، مبوجب ا القوانني الوطنيةأأحاكم  ، ت صاغبشلك عامو  .29

ذا اكن قد اس تخدم الاخرتاع لأغراضه التجارية حبسن نية قبل الإيداع )أأو اترخي  اترخي اس تخدام الاخرتاع احملمي برباءة اإ

ن اكنت. كلس تعدادات فعاةل أأو جادة ذلقام ابالأولوية( أأو أأنه قد  دام هذه يه السامت الأساس ية لس تثناء الاس تخ واإ

اختالفات بني القوانني الوطنية من حيث الصياغة ادلقيقة لتكل  مثة فاإنيف العديد من الولايت القضائية،  كام تردالسابق 

 الأحاكم وتفسريها ونطاقها.

                                         
 La Excepción del usuario anteriorde buena fe en materia de patentes: suمناقشة للقضية، انظر أأزم. اكسرتو وس. هانسن "

objetivo y alcance en la Comunidad Andina ،"Derecho Farmaceutico y Propriedad Intelectual en America 

Latina ،ASIPI عرب الرابطمتاح  .298-283، ص :https://www.munizlaw.com/e-

mailing/PIntelectual/ASIPI/DerechosFarmaceuticosASIPI.pdf. ا لأن حقوق الرباءات  اإىل أأنهاملؤلفون  يذهب ذات طابع نظر 

قلميي  .كذكل ، فيجب أأن تكون الاس تثناءات من تكل احلقوقاإ

https://www.munizlaw.com/e-mailing/PIntelectual/ASIPI/DerechosFarmaceuticosASIPI.pdf
https://www.munizlaw.com/e-mailing/PIntelectual/ASIPI/DerechosFarmaceuticosASIPI.pdf
https://www.munizlaw.com/e-mailing/PIntelectual/ASIPI/DerechosFarmaceuticosASIPI.pdf
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 صياغة أأحاكم اس تثناء الاس تخدام السابق

ا اليت صيغ هبا الاس تثناء  ميكن تصنيف الطرق .30  نواع امخلسة التالية:مبوجب القوانني الوطنية يف الأ معوم 

 الأولالنوع 

ا" ابلبدهية أأي أأنه  هذا الاس تثناء، يكون الأثر القانوين محلاية الرباءات توفريف بعض البدلان اليت  .31 من "مقيد 

نفاذ الرباءة يف حاةل الاس تخدام السابق.  يف هذه البدلان، تنص صياغة الأحاكم عادة عىل ما ييل: "لن يكون واملس تحيل اإ

نفاذ جيوزي تأأثري عىل الأشخاص" أأو "ل للرباءة أأ  احلقوق املمنوحة مبوجب براءة ضد خشص" اس تخدم الاخرتاع قبل اترخي  اإ

" أأو "ل يعترب انهتأاك  حلقوق الرباءات" ل جيوز الاعرتاض عليه" هذا الاس تخدام السابقأأن اترخي الأولوية(، أأو  الإيداع )أأو

 .املعنية يف الولية القضائية

 يف الأرجنتني عىل ما ييل: 24.481من القانون رمق  37سبيل املثال، تنص املادة عىل و  .32

نتاج موضوع الرباءة موضوع الرباءةمن اس تغل  "ل حيق ملاكل الرباءة أأن مينع حبسن نية ، أأو استمثر استامثرات كبرية لإ
 33من مواصةل هذا الاس تغالل." ،ادلوةل وعىل أأرايضوقبل اترخي طلب الرباءة 

 قانون امجلهورية التش يكية عىل ما ييل: من 17تنص املادة ملثل، واب .33

ليه فامي ييل ابمس يشارخشص ) عىل أأيللرباءة تأأثري  لن يكون( 1")  "املس تخدم السابق"( اإ

 عن اخملرتع أأو ماكل الرباءة مبعزلاس تغل الاخرتاع ابلفعل يس تطيع أأن يثبت أأنه 

 34ية ]...["الأولو  اترخي، قبل ذلكل قام ابس تعداداتأأو 

 النوع الثاين

حق يف اس مترار الاس تخدام السابق. عىل أأنه يف بعض ادلول الأعضاء الأخرى، ي صاغ اس تثناء الاس تخدام السابق  .34

 عىل سبيل املثال، ينص قانون جورجيا عىل ما ييل:

ن حق الاس تخدام السابق يعين حق الشخص يف اس تخدام الاخرتاع بغض النظر عن تأأثري الرباءة،  اكن هذا  طاملا"اإ
يداع طلب براءة  ابس تعدادات قامالشخص قد اس تخدم الاخرتاع حبسن نية أأو  املركز  دلىلس تخدامه قبل اترخي اإ
 35الوطين للملكية الفكرية أأو اترخي الأولوية".

                                         
 ترُجة غري رمسية.  33

ezech a zlepšovacích návrzích Zmena : Zákon č. 527/1990 Sb. ze dne 27. listopadu 1990 o vynálمن  17 املادة  34

519/1991 Sb. 
 (.2018يوليو  20املؤرخ  3235)بصيغته املعدةل حىت القانون رمق  1999فرباير  5املؤرخ  1791جورجيا رمق الرباءات يف من قانون  53املادة   35
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 ا ييل:عىل محيث ينصان ابلرتتيب دومينياك قانون الربازيل و  قانونومن الأمثةل الأخرى يف هذه الفئة من القوانني  .35

يداع طلب  عىل أأرايض موضوع الرباءة سن النية اذلي اس تغلاحل للشخص  ي كَفل"  اترخي رباءة أأوالادلوةل، قبل اترخي اإ
 36رباءة، احلق يف مواصةل الاس تغالل جماان  ابلشلك والرشط السابقني. ]...["الأأولوية طلب 

يداع طلب الرباءة أأو، يف حاةل املطالبة ابلأولوية، قبل  ،، فاإن الشخص اذليما "عندما ت منح براءة لخرتاع قبل اترخي اإ
ذا اكنت الرباءة سارية املفعول يف  ،حبسن نية يف دومينياك ،يقوم اكن اترخي الأولوية، بعمل من شأأنه أأن يشلك انهتأاك  اإ

املادة  احلقوق احملددة يف ذكل الوقت، أأو قام ابس تعدادات فعاةل وجادة حبسن نية للقيام مبثل هذا العمل، تكون هل
 37( ".2) الفرعية

 الثالثالنوع 

نفاذ احلقوق ضد  حيول دون تقييد وضع النوعني املذكورين أأعاله، أأي سامتمن الأحاكم بني الثالث  جيمع النوع .36 اإ

عطاء احلاملس تخدم السابق، و  اكم عىل سبيل املثال، تندرج أأحو لمس تخدم السابق يف مواصةل الاس تخدام السابق. ل ق اإ

 قانون البوس نة والهرسك يف هذه الفئة من القوانني:

يداع أأو قبل اترخي 1") (ل يكون للرباءة أأي أأثر عىل أأي خشص اكن قد اس تغل أأو صنع حبسن نية، قبل اترخي الإ
طار أأنشطته الاقتصادية ا وفق ا  ،الأولوية املمنوحة لطلب الرباءة، ويف اإ ت حقيقية س تعداداابالخرتاع احملمي أأو قام لمنتج 
 وجادة ملثل هذا الاس تغالل لالخرتاع يف البوس نة والهرسك.

ليه يف الفقرة )2)  اس تغالل  يف ، دون موافقة ماكل الرباءة،يس متر( من هذه املادة أأن 1( حيق للشخص املشار اإ
يداع طلب  حىت اترخي اليت قام هبا لالس تغاللنطاق اس تعداداته اذلي اس تغهل فيه أأو  ، يف حدود النطاقالاخرتاع اإ

 38الرباءة لالخرتاع املذكور".

 ومن الأمثةل الأخرى يف هذه الفئة من القوانني قانون أأوغندا، اذلي ينص عىل ما ييل: .37

ليه يف هذا القانون ابمس38املادة  اس تثناء من أأحاكم( 1")  ، ل يكون للرباءة أأي تأأثري ضد أأي خشص، يشار اإ
ري اس تعدادات فعاةل وجادة ذلكل الاس تخدام، حبسن نية، لأغراض يس تخدم الاخرتاع أأو جي، "املس تخدم السابق"

لطلب اذلي ل الأولويةأأو نشاطه التجاري، قبل اترخي الإيداع أأو، عند املطالبة ابلأولوية، اترخي  التجارية مؤسس ته
نحت   فيه الرباءة. تنفذداخل الإقلمي اذلي و الرباءة  بناء عليهم 

ليه يف 2)  اس تخدامه عىل الرشوع يف أأو  ،(، مواصةل اس تخدام الاخرتاع1) املادة الفرعية( حيق للشخص املشار اإ
لهيا يف   39".نشاطه التجاريأأو  التجارية لأغراض مؤسس ته، (1) املادة الفرعيةالنحو املتوىخ يف الاس تعدادات املشار اإ

                                         
 .2001فرباير  14املؤرخ  10.196، بصيغته الأخرية املعدةل ابلقانون رمق 1996مايو  14املؤرخ  9.279رمق  يف الربازيل من قانون الرباءات 45املادة   36

 (.1999لعام  8)القانون  1999يف دومينياك،  من قانون الرباءات 34املادة  37

 .2010مايو  28لبوس نة والهرسك املؤرخ يف ا من قانون الرباءات 74املادة   38

 .2014يناير  6قانون امللكية الصناعية يف أأوغندا املؤرخ  من 41املادة   39
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 النوع الرابع

تعين أأن الأحاكم املعنية فهيام لأن صياغة  منفصةلالياابن وُجهورية كوراي يف فئة  قانوينأأحاكم  تصنيف من املمكن .38

في فاس تثناء  من حقوق الرباءات ابملعىن ادلقيق لللكمة.  ل يعترباس تخدام الاخرتاع احملمي برباءة من قبل مس تخدم سابق 

لصاحب  ماكفأأةن "ي رخَّص هلم حق الرباءة بشلك غري اس تئثاري" دون دفع أأي ون السابقواملس تخدم، هذين البدلين

 40.لرباءةا

 النوع اخلامس

املس تخدم السابق حيق هل التقدم بدفعٍ  هناكالولايت املتحدة الأمريكية عن الهنج املذكورة أأعاله، ف هنج خيتلف  .39

 41)ب( فامي خيص موضوع ما ]...[ من شأأنه أأن ينهتك اخرتاعا  مطلوب حاميته لول ذكل".282 املادةمبوجب 

 ابلس تخدام السابق املتعلقنطاق الاس تثناء  2.5

ىل السوابق القضائية وجود أأوجه تشابه  ي ظهر .40 حتليل الأحاكم املتعلقة ابس تثناء الاس تخدام السابق ابلإضافة اإ

تقدم الفقرات التالية معلومات عن و واختالف فامي يتعلق بنطاق اس تثناء الاس تخدام السابق يف خمتلف الولايت القضائية. 

 حتدد نطاقه. جوانب خمتلفة من الاس تثناء

 الأشخاص اذلين حيق هلم الاحتجاج ابلس تثناء )أأ(

ا" أأو "طر  .41 ا أ خر" يس تخدم الاخرتاع ف  يف العديد من القوانني الوطنية، جيب أأن يكون املس تخدم السابق "خشص 

 42الأولوية. الإيداع أأو اترخي اترخي ، أأو يقوم ابس تعدادات جادة لس تخدام الاخرتاع لهذا الغرض قبلنشاطه التجاريلغرض 

عن حق املس تخدم  ق املس تخدم السابق نتيجة التنازللالحتجاج حبطرف أ خر مؤهال  أأن يصبح ابلإضافة اإىل ذكل، جيوز 

 قواننيحيدد رشط حسن النية مبوجب و  43معينة. حتت رشوط، وهو أأمر ممكن مبوجب العديد من القوانني، أأو نقهل السابق

ذا اكن حيق العديد من البدلان، كام هو موحض أأدان  لس تثناء.اب لطرف ما أأن حيتجه، ما اإ

الاخرتاع بنفسه دون معرفة حمتوايت  أأعد  جمرد خشص  عىل املس تخدم السابق ل يقترصيف الياابن وُجهورية كوراي، و .42

ا بل قد يكونيف طلب الرباءة،  اميتهالاخرتاع املطالب حب ا خشص  يف طلب  حباميتهحتوايت الاخرتاع املطالب مب  مل يعمل أأيض 

 .الاخرتاع أأعد  لخرتاع من خشص أ خر ابعمل ولكن براءة 

ا سابق ا يف تكل الولايت القضائية.  بينتويف بعض البدلان،  .43 عىل سبيل فقرارات احملامك من ميكن اعتباره مس تخدم 

افهيا املس تخدم السابق  صن عاليت  يف القضيةحممكة العدل الفيدرالية  نظرتاملثال، يف أأملانيا،  ل ميكن جتميعها تقني ا فردية  قطع 

ل للحصول عىل اجلهازواقتصاداي   عومع ذكل، مل  وفق ا لالخرتاع. املكمتل اإ املس تخدم السابق املكوانت الفردية بنفسه،  جيم 

                                         
 ُجهورية كوراي.يف من قانون الرباءات  103من قانون الرباءات الياابين واملادة  79انظر املادة   40

ا من مايو  موحدوما يلهيا. ) U.S.C. § § 1 35من قانون الرباءات الأمرييك،  273 املادة  41  (.2015اعتبار 

 من الوثيقة. 59الاخرتاع". انظر الفقرة  يف حيازته"أأي خشص...  يف فرنسا يه ةاملس تخدم العبارة  42

 من هذه الوثيقة بشأأن التنازل عن حقوق املس تخدم السابق. 5.4انظر القسم   43
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 ناعتربت احملمكة أأ يف ظل هذه الظروف، و. برباءةاحملمي  املكمتل اجلهاز للحصول عىل ليجمعهاطرف أ خر ل أأعطاهاولكنه 

عطاهئاتصنيع مكوانت اجلهاز احملمي برباءة  ع صن  ، مما يسمح ملثل هذا امل  امبارش   سابق ا ااس تخدام   ي عترب ليجمعها لطرف أ خر واإ

 44لس تثناء.اب ابلحتجاج

 الاس تخدام حبسن نية (ب)

يف نطاق تشرتط العديد من القوانني أأن يكون نشاط املس تخدم السابق قد ن ف ِّذ "حب سن نيَّة" ليك يدخل  .44

 جيب أأن يكون قد أأعد  الاخرتاع نفسه مبعزل عين أأن املس تخدم السابقياملصطلح  ابشلك عام، يبدو أأن هذو  45الاس تثناء.

  46مبحتوى الاخرتاع املطالب حباميته يف طلب الرباءة. أأن يعملعن ماكل الرباءة ودون 

اع املس تخدم السابق، فتنص  تكل القوانني القوانني توفُّر الطبيعة املس تقةل لإبدبعض ويف هذا الصدد، تشرتط  .45

ع الطلب أأو من  ودِّ رصاحة  عىل أأن الاس تثناء لن ينطبق يف حاةل اكتساب املعرفة اخلاصة ابلخرتاع احلاصل عىل براءة من م 

لهيا يف املادة صاحب الرباءة. ( من قانون 1)53 فاملس تخدم السابق يف هولندا مثال  "يظل ممتتعا  حبق أأداء الأفعال امل شار اإ

ع 1995الرباءات الهولندي لعام  ودِّ ذا اكن املس تخدم السابق قد اكتسب معرفته من مسأأةل س بق أأن طرهحا أأو طبَّقها م  ل اإ ، اإ

ع الطلب أأو رسوماته أأو ودِّ  47مناذجه". الطلب أأو من أأوصاف م 

 يكون قد السابق جيب أأنيف الولايت املتحدة الأمريكية، الصياغة العامة لرشط حسن النية هو أأن املس تخدم و .46

"ل  عىل أأنه عىل وجه التحديد،وينص القانون  يف الولايت املتحدة." لأغراضه التجاريةحبسن نية،  ]اس تخدٍم[ املوضوع،"

ا  من ماكل الرباءة أأو أأشخاص تربطهم  ]...[جيوز لأي خشص أأن يتقدم بدفع  س متد  ليه ادلفع م  ذا اكن املوضوع اذلي يستند اإ اإ

ساءة  ينطبقويف السويد،  48اءة عالقة قانونية".مباكل الرب  اس تثناء الاس تخدام السابق برشط "أأل يكون الاس تغالل  مبثابة اإ

                                         
 CHو OUPبواسطة  منشور. Schutzverkleidung ،5/18X ZR 9 - 2019مايو  14، القرار املؤرخ BGHحممكة العدل الفيدرالية الأملانية،   44

Beck  نيابة عنGRUR International ،69 (2) ،2020 ، 173–168ص. 
من قانون  (1)16املادة و من قانون امللكية الصناعية ململكة بواتن؛  (4)13املادة و ؛ االمنس يف من قانون الرباءات 23انظر، عىل سبيل املثال، املادة   45

من  10املادة و الربازيل؛  يف n. 9.279من القانون  45املادة و قانون الرباءات يف البوس نة والهرسك؛  من 74املادة و الرباءات مجلهورية أأذربيجان؛ 

من قانون  23املادة و سان تويم وبرينسييب؛ يف  4/2001من القانون رمق  8.5)د( و 8.4 اتناملادو  يف قطر؛ 2006لس نة  30املرسوم بقانون رمق 

 من قانون الرباءات يف سلوفاكيا. (1)17ملادة او الرباءات يف رصبيا؛ 
رد اإس بانيا عىل الاس تبيان أأن حسن النية مطلوب من املس تخدم السابق، وهذا يعين أأن "املس تفيد من حق الاس تخدام  وحضعىل سبيل املثال،   46

ماكل الرباءة، دون أأي ارتباط أأو اتصال مباكل الرباءة واحتفظ برسية نفسه مثل ماكل الرباءة قبل  الاخرتاع أأعدالسابق جيب أأن يكون طرف ا أ خر 

كر يف الرد الوارد من بولندا، ذ  ونية يف حاةل الاستيالء عىل الاخرتاع أأو اكتساب معرفة ]...[ اخملرتع بشلك غري عادل". ال حسن  تتوفرلن و الاخرتاع. 

ما من  عدادهأأن "حسن نية املس تخدم يأأيت اإ عن ماكل الرباءة، أأو اعتقاد املس تخدم بأأنه يس تطيع اس تخدام حل تقين معني  مبعزل نفسه الخرتاعل اإ

أأوحض رد الاحتاد الرويس أأن "أأي اس تخدام جيب أأن يكون حسن النية، أأي أأن الشخص اذلي اس تخدم احلل التقين مل يكن يعرف ول و حبرية". 

: عرب الرابطميكن العثور عىل الردود عىل الاس تبيان و . ينبغي أأن يعرف السامت الأساس ية للحل احملمي املطالب حباميته"

https://www.wipo.int/scp/en/exceptions/. 
 هولندا.يف  1995من قانون الرباءات لعام  55املادة   47

ا من مايو  موحدوما يلهيا. ) § § .U.S.C 1 35من قانون الرباءات الأمرييك،  273املادة   48  (.2015اعتبار 

https://www.wipo.int/scp/en/exceptions/
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ع الطلب أأو سلفه يف امللكية". ذا اكنت املعرفة انجتة  ل ينطبقويف الربتغال،  49اس تعامل واحضة ابلنس بة مل ودِّ الاس تثناء "اإ

 50صاحب الرباءة".عن أأفعال غري مرشوعة أأو غري أأخالقية ضد 

الاخرتاع بنفسه أأو عندما  أأعد  حبسن نية عندما يكون قد  مترصف ا املاكل ي عتربفرنس ية، "ال لإحدى احملامكووفقا   .47

يف أأملانيا، رأأت احملمكة الفيدرالية و 51".بشلك رشعي من مبتكره ومل ي منع من اس تخدامه تلقاهيكون، كام يف هذه احلاةل، قد 

اكل املابلخرتاع من  معرفته اس متدمس تحقة عندما يكون املس تخدم السابق قد تكون العليا أأن حقوق املس تخدم السابق 

 52حبسن نية.للرباءة الالحق 

ياابن وُجهورية كوراي ال  قانوان ينصمن مودع الطلب/ماكل الرباءة، كام هو مذكور أأعاله،  الاس متدادفامي يتعلق مبسأأةل  .48

عىل أأن احلق يف الرتخيص غري الاس تئثاري، يف هذين البدلين، ل ي منح للأطراف اذلين علموا حمتوى الاخرتاع من مودع 

 الطلب.

ل جيوز الاعامتد عىل حسن النية عندما يكون الطرف ال خر وماكل الرباءة يف عالقة  يتضح، كام يف بعض البدلان،و .49

)عىل سبيل املثال،  العقودمن خالل الوفاء بنوع معني من  سواء لطرف ال خر قد اكتسب املعرفة ابلخرتاعا فيكونتعاقدية، 

يف هذا الصدد، يف أأملانيا، رأأت حممكة وعقد معل أأو حبث( أأو بشلك غري قانوين )مثل رسقة املعلومات أأو التجسس(. 

بناء  عىل حيازة الاخرتاع ملصلحته اخلاصة. وهذا يعين أأن  ترصفقد  يكون العدل الفيدرالية أأن "املس تخدم السابق جيب أأن

ا لأي حق يف الاس تخدام السابق للطرف  بشلك حرصيالأفعال املنفذة   اذلي نفذلصاحل طرف أ خر ل تشلك أأساس 

ل أأنه ل يشري رصاحة اإىل "الاس تخدام حبسن نية"،  ابملوضوع يف الصني، يف حني أأن احلمك ذي الصةلو 53".الأفعال وفق ا اإ

 حصل علهيامالاس تخدام السابق عىل أأساس تكنولوجيا أأو تصممي ابلتقدم بدفع للمعلقني، ل ميكن للمتعدي املزعوم املطالبة 

 54بشلك غري قانوين.

                                         
 ( يف السويد.1967:837من قانون الرباءات ) 4املادة   49

 (.2018ديسمرب  10املؤرخ  110/2018من قانون امللكية الصناعية الربتغايل )متت املوافقة عليه ابملرسوم بقانون رمق  105املادة   50

 من فرنسا اإىل ادلورة الثانية والثالثني للجنة الرباءات. ةاملقدم الوثيقةانظر   51

انظر وثيقة حقوق املس تخدم السابق،  Kasten für Fußabtrittsroste( ،BGH ،GRUR 1964 ،673.) حممكة العدل الفيدرالية الأملانية،  52

 :عرب الرابط ة. متاح2016م السابق، مايو الفريق الفرعي للمجموعة ابء+ املعين بتنس يق الرباءات، مسار العمل حول حقوق املس تخد

http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/A3EB2FE2F8A5AD71C1257E6D0057194A/$File/B+s

ub-group_prior_user_rights_en.pdf 16، ص. 
(. "هذا هو احلال مع العامل واملوظفني UR 2010GR ،47منشور يف  - BGH ،Xa ZR 18/08) Füllstoff حممكة العدل الفيدرالية الأملانية،   53

ا نيابة عن صاحب العمل أأو الرشكة املمثةل  اكنوا ، بقدر ما اكنوا يعملون يف اجملال اخملصص هلم،اذلين مهواملديرين وأأهجزة الرشكة  يترصفون أأساس 

(Kühnen احلق اخلاص يف الاس تخدام السابق، 6، 2015، اإجراءات التقايض بشأأن الرباءات يف أأملانيا، الطبعة السابعة .Rn. 1741 انظر ." )

ا الرد الوارد من سويرسا يف وثيقة حقوق املس تخدم السابق، الفري ةاملقدم الوثيقة ق من أأملانيا اإىل ادلورة الثانية والثالثني للجنة الرباءات. انظر أأيض 

اإىل  املقدم ، وكذكل رد فرنسا28، ص 2016حقوق املس تخدم السابق، مايو  الفرعي للمجموعة ابء+ املعين بتنس يق الرباءات، مسار العمل بشأأن

 ادلورة الثانية والثالثني للجنة الرباءات.
عرب الرابط: الرباءات"، الصني للملكية الفكرية، متاح  ادلفوع ضد التعدي عىلليو ش ياو جون، "موجز عن   54

http://ipr.chinadaily.com.cn/2011-03/06/content_12124863.htm/. 



SCP/32/3 
Annex 
18 
 

 الأنشطة املسموح هبا مبوجب الاس تثناء )ج(

 نطاق "الاس تخدام"

وجب القانون الوطين املعمول به، ميكن اس تثناء الاس تخدام السابق مب يشملهافامي يتعلق بنطاق الأنشطة اليت  .50

 مالحظة ما ييل.

أأنَّ الشخص "اكن يس تخدم الاخرتاع" أأو "اكن يقوم ابس تعدادات فعاةل وجادة لهذا  يكفي يف معظم البدلان، .51

يف ذكل فامي يتعلق بنطاق الاس تخدام، توحض قوانني بعض البدلان، مبا . و الاس تخدام" قبل اترخي الإيداع )أأو اترخي الأولوية(

لول دفاع الاس تخدام السابق ينطبق عىل الأفعال اليت /أأن اس تثناء، كندا واململكة املتحدة والولايت املتحدة الأمريكية

الاس تخدامات املنصوص علهيا يتأألف اس تخدام الاخرتاع من ُجيع  وابملثل، يف أأملانيا، 55انهتأاك  للرباءة. الاس تثناء ستشلك

نتاج والعرض والطرح يف السوق وما اإىل ذكلاءات الأملاين )التعدي املبارش: من قانون الرب  9يف املادة  ( ـ ويف مثل الإ

 56من قانون الرباءات الأملاين )التعدي غري املبارش(. 10الاس تخدامات وفق ا للامدة حالت حمددة ـ 

شطة التالية ل تعترب انهتأاك  فامي يتعلق ابس تثناء الاس تخدام السابق عىل أأن الأن  يف بعض البدلان، تنص القواننيو .52

، 60لالخرتاع "تجاريال س تخدام أأو "الا 59تصنيع"ال أأو " 58تجاري"ال س تغالل الاأأو " 57س تغالل"الاحلقوق الرباءات: "

نشاء حل مشابهو  .62لخرتاع"اب والعمل"]صنع[ اخرتاع مطابق لالخرتاع املذكور ]...[ و، 61"واس تخدامه "اإ

ضاف  .53 عىل سبيل املثال، فامي يتعلق فية فامي يتعلق ابلأفعال املسموح هبا. وتقدم بعض القوانني توضيحات اإ

 ( فامي يتعلق مبنتجأألفس تغالل" يشمل: ")الامن قانون الرباءات الأسرتايل عىل أأن "( 5)119"ابلس تغالل"، تنص املادة 

أأو بيعه أأو  تأأجريهاملنتج أأو  لصنععرض تقدمي  "2و"طريقة أأخرى؛ أأي ب فيه أأو الترصف هأأو بيع هأأو تأأجري  هصنع "1": ما

الاحتفاظ ابملنتج لغرض القيام بعمل موصوف  "4و"؛ هأأو اس ترياد املنتج اس تخدام "3و"طريقة أأخرى؛ أأي ب فيه الترصف

 "2و"اس تخدام الطريقة أأو العملية؛  "1": ما أأو معلية ما فامي يتعلق بطريقة و)ابء(؛ "3"أأو  "2"أأو "1"يف الفقرة الفرعية 

                                         
 273، املادة 35 والبابيف اململكة املتحدة،  2004من قانون الرباءات لعام  64، املادة اكنديف من قانون الرباءات  56انظر، عىل سبيل املثال، املادة   55

 من قانون الولايت املتحدة.
 من أأملانيا اإىل ادلورة الثانية والثالثني للجنة الرباءات. ةاملقدم الوثيقةانظر   56

رسائيل واجلبل الأسود والرنوجي.  57  انظر، عىل سبيل املثال، أأسرتاليا واإ

 .افنلنديف من قانون الرباءات  4املادة   58

 انظر عىل سبيل املثال اجلزائر ومدغشقر ونياكراغوا ونيجرياي.  59

ذا  282مبوجب املادة  أأن يتقدم بدفعمن قانون الولايت املتحدة، حق ا لطرف أ خر  273، املادة 35مينح الباب   60 )ب( فامي يتعلق ابخرتاع محمي برباءة، اإ

ما فامي يتعلق ابس تخدام اس تخدم امل( هذا الشخص، اذلي يترصف حبسن نية، 1اكن، من بني أأمور أأخرى، ") وضوع جتاراي  يف الولايت املتحدة، اإ

 لنتيجة هنائية مفيدة لهذا الاس تخدام التجاري". بشلك مس تقلأأو نقل جتاري بشلك مس تقل يع فعيل جتاري داخيل أأو ب 
 ُجهورية قريغزيس تان.يف من قانون الرباءات  14املادة   61

 من قانون الرباءات الياابين. 79املادة   62
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نتج انجت عن اس تخدام الطريقة أأو فامي يتعلق مب  "4"أأو  "3"أأو  "2"أأو " 1)أألف("عمل موصوف يف الفقرة الفرعية القيام ب

 63."العملية

س بانيا، قضت احملمكة العليا بأأنه ل و .54 تجيف اإ ل عندما تكون املنتجات اليت ينتجها  حي  ابس تثناء الاس تخدام السابق اإ

ابلإضافة اإىل ذكل، ذكرت حممكة أأخرى أأن: "]...[  64الرباءة وحتمهيا. تشملهااليت املس تخدم السابق أأو يسوقها يه نفسها 

فقط عندما يسعى الشخص اإىل صنع أأو تسويق منتجات ]...[ محمية  يكون ممكن االاعرتاف حبقوق الاس تخدام السابق 

أأن أأفعال الاس تغالل اليت قام  ةيس بان السوابق القضائية الإ ت فامي يتعلق "ابس تغالل" الاخرتاع، أأوحضو  65مبوجب الرباءة."

ا من ماكل الرباءة[.  66هبا مس تخدم سابق جيب أأن تكون يه نفسها تكل اليت تتطلب ]ترخيص 

ل يشرتط قانون امللكية الصناعية الفرنيس، يف ظاهره، "اس تخدام" الاخرتاع للمتتع ابلس تثناء، ولكن الشخص و .55

احليازة السابقة عىل أأهنا اس تثناء  وت فهم 67لشخيص يف اس تغالل الاخرتاع." يكون هل احلق ااكن "يف حيازته الاخرتاعاذلي 

ا عىل أأهنا "ملكية فكرية" لالخرتاع. وابلتايل، مبوجب   السوابق القضائيةمن احلقوق املمنوحة ملاكل الرباءة وي عرتف هبا معوم 

نتاج املادي لالخرتاع أأو اس تخدامه ، فاإن امللكية الفكرية لالخرتاع اكفية لالس تفادة من الاس تثناء ولةالفرنس ي  يلزم الإ

الرباءة وجيب الكشف عن  تشملهااليت  نفسها لتكنولوجيااب، جيب أأن تتعلق احليازة احليازةفامي يتعلق برشط و . ابلفعل

  هذا الصدد. يف ةالفرنس ي السوابق القضائية ما جاء يف أأبرز 5الإطار يف  يردو  68الاخرتاع ابلاكمل.

 السوابق القضائية الفرنس ية بشأأن الاس تثناء املتعلق ابلس تخدام السابق. 5الإطار 

  ىل أأن املادة يداع طلبمنح حق اس تغالل الاخرتاع خملرتع مل خيتار الغرض مهنا ]...[  L 613-7"ابلنظر اإ  اإ
كيدات املدعي، ل أأن النص يشري اإ و للحصول عىل براءة؛  أأعامل  تشرتطىل "ملكية الاخرتاع"، وخالف ا لتأأ

                                         
ِّف "العمل" ابلخرتاع عىل من قانون الرباءات الياابين  (3)2املادة   63 ذا اكن الاخرتاع عبارة عن منتج )مبا يف ذكل أأي برانمج 1النحو التايل: "ت عر  " اإ

نتاجه، أأو اس تخدامه، أأو التنازل عنه، أأو ما اإىل ذكل )التنازل عنه وتأأجريه وما ذا  حاسويب أأو ما اإىل ذكل، ينطبق اليشء نفسه فامي ييل(: اإ اإىل ذكل اإ

، مبا يف ذكل تقدميه من خالل خط كهرابيئ لالتصالت السلكية والالسلكية، ينطبق اليشء اكن املنتج عبارة عن برانمج حاسويب أأو ما اإىل ذكل

بق اليشء نفسه فامي ييل(، أأو تصديره أأو اس ترياده، أأو عرضه للتنازل عنه أأو ما اإىل ذكل )مبا يف ذكل عرضه بغرض التنازل عنه أأو ما اإىل ذكل، ينط 

ذا اكن الاخرتاع عبا2نفسه فامي ييل(؛ " نتاج منتج ما: 3رة عن طريقة تصنيع: اس تخدام هذه الطريقة؛ "" واإ ذا اكن الاخرتاع عبارة عن طريقة لإ " واإ

ذكل، اإضافة   أأعامل اس تخدام املنتج الناجت عن هذه الطريقة أأو التنازل عنه أأو ما اإىل ذكل، أأو تصديره أأو اس ترياده، أأو عرضه للتنازل عنه أأو ما اإىل

 ".البند السابق اإىل العمل املنصوص عليه يف
ليه يف 13/02/2006بتارخي  86/2006انظر القرار رمق   64 س بانيا اإىل ادلورة الثانية والثالثني للجنة الرباءات. املقدمة من وثيقةال، املشار اإ  اإ

ليه يف  363/2014انظر القرار   65 يرونيا(، املشار اإ س بانيا  ةاملقدم الوثيقةللمحمكة الإقلميية يف ابمبلوان )اإ  اإىل ادلورة الثانية والثالثني للجنة الرباءات.من اإ

]احلقوق املمنوحة ملاكل الرباءة[. انظر القرار  11/86من قانون الرباءات السابق رمق  51و 50الأعامل املنصوص علهيا يف املادتني  ذكلمن الأمثةل عىل   66

 اإس بانيا اإىل ادلورة الثانية والثالثني للجنة الرباءات. املقدمة من ثيقةو ال، 2014يناير  28، احملمكة الإقلميية يف فالنس يا، 9، املادة 726/2013
يداع الرباءة  L613-7تنص املادة   67 من قانون امللكية الفكرية الفرنيس عىل أأن "أأي خشص اكن، داخل الإقلمي اذلي ينطبق فيه هذا الكتاب، يف اترخي اإ

نه ع الرباءة حبسن نية الاخرتاع اذلي هو موضو  يف حيازته، هتاأأو اترخي أأولوي ذكل الاخرتاع عىل الرمغ من وجود ب يف العمليمتتع ابحلق الشخيص فاإ

 "الرباءة.
 من فرنسا اإىل ادلورة الثانية والثالثني للجنة الرباءات. ةاملقدم الوثيقةانظر   68
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( SARL Baliproابليربو ) قضية ،2015أأبريل  17)ابريس،  اس تغالل أأو حىت أأعامل حتضريية جادة وفعاةل"
 ((.SA Vinmerضد فيمنر )

  ىل أأنه من أأجل اكمةل، أأي تتعلق جبميع الأجزاء  ية الفكرية لالخرتاع، جيب أأن تكونابمللك  الاحتجاج"ابلنظر اإ
 paris forsقضية ابريس فور فرانس )، 2004 يناير 14" )ابريس، عىل النحو املطالب بهاملكونة للرباءة 

france( م دبليو تريدينغ  SAS، كوفلر )2006مترب سب  20(/ ابريس، MW trading APS( ضد اإ
Kaufler( ينوكس  ((.SA Armor Inox( ضد ارمور اإ

 " غراض القانونية ل تثب ت لاحليازة الشخصية للأ ثبات أأنه  حيتجعندما يكون الشخص اذلي  اإ هبا قادر ا عىل اإ
قل قادر عىل القيام بذكل ـ  مل يس تخدهما ابلفعلوأأنه ـ حىت لو اكن ليس يف مرحةل البحث أأو التجربة،  عىل الأ

يرفالم )Potez) ، بوتزي1966نومفرب  7)ابريس، " عىل الفور   (.(Airflam( ضد اإ

ل أأن من قانون الرباءات الأملاين رصاحة اإىل "حيازة" الاخرتاع،  12يف أأملانيا، بيامن ل تشري املادة و .56  الفكريةاحليازة اإ

ل حيازة الاخرتاع ل تثبتوفق ا حملمكة العدل الفيدرالية الأملانية، و يف اترخي الأولوية. من الأمور املطلوبة  لالخرتاع ذا  اإ اكمتل اإ

العمل عىل حل املشلكة التقنية بشلك موضوعي وأأصبح احلل التقين بدهيي ا بشلك خشيص حبيث يكون تنفيذ الاخرتاع 

وصل اإىل نتيجة ما وفق ا لالخرتاع ابلصدفة البحتة أأو بطريقة غري معرتف هبا ليك ي منح حق ول تكفي حقيقة الت 69ممكنَا.

املس تخدم يعترب نفسه  عىل حنو جيعل، أأي بطريقة نزهيةجيب احلصول عىل حيازة الاخرتاع و  70،71الاس تخدام السابق.

ا هل  72س تخدام الاخرتاع بشلك دامئ لأغراضه اخلاصة.اب مسموح 

 يةالأعامل التحضري 

تدخل الأعامل التحضريية لس تخدام الاخرتاع يف نطاق اس تثناء الاس تخدام السابق يف معظم القوانني الوطنية.  .57

وختتلف املصطلحات اليت ت س تخَدم لوصف هذه الأعامل، مما يعين مضنا  وجود اختالفات يف نطاق الاس تثناء يف ش ىتَّ 

، 74، و"الاس تعدادات الالزمة"73وطنية متنوعة: "الأعامل التحضريية الالزمة"البدلان. فرتد مثال  العبارات التالية يف قوانني 

                                         
من أأملانيا  ةاملقدم الوثيقة. انظر GRUR ،895 2012 منشور يف،  BGH ،Desmopressin -X ZR 131/09حممكة العدل الفيدرالية الأملانية،   69

 اإىل ادلورة الثانية والثالثني للجنة الرباءات.
 املرجع نفسه.  70

احلل التعرف عىل العمليات الفزيايئية أأو الكمييائية املسؤوةل عن  ليس من الرضوريالتقين،  للحلمن انحية أأخرى، فامي يتعلق ابملعرفة القابةل للتكرار   71

اذلي التقين  ابحللملس تخدم السابق ابملزااي واخلصائص اليت ترتبط بشلك موضوعي ا من الرضوري أأن يعملخرتاع، كام أأنه ليس الا اذلي يتضمنه التقين

ذا  هذه املزااي واخلصائص اإدراك تأأثريسوى املس تخدم السابق  وليس عىلا. سابق   اس تخدمه  كراملبت احلل التقينيف املطالبة كجزء من  ما أأدرجتاإ

 (.GRUR 2012 ،895 منشور يف، BGH ،X ZR 131/09 - Desmopressinحممكة العدل الفيدرالية الأملانية، )
من أأملانيا اإىل ادلورة  ةاملقدم الوثيقة. انظر GRUR 2010 ،47 منشور يف،  BGH ،Füllstoff -Xa ZR 18/08حممكة العدل الفيدرالية الأملانية،   72

  الثانية والثالثني للجنة الرباءات.
يف من قانون الرباءات  (1)16من قانون الرباءات يف لتفيا؛ واملادة  22 واملادةالمنسا؛ يف من قانون الرباءات  23انظر، عىل سبيل املثال، املادة   73

 ُجهورية أأذربيجان.
 هورية الصني الشعبية.يف ُج من قانون الرباءات  (2)69ن قانون امللكية الصناعية يف املكس يك، واملادة م "3"22انظر، عىل سبيل املثال، املادة   74
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، 77، و"الاس تعدادات اجلديرة ابلعتبار واجلادة"76، و"الاس تعدادات الواقعية واجلادة"75و"الاس تعدادات الفعاةل واجلادة"

عىل النحو  81س تعداد املطلوب"، و"الا80، و"الاس تعدادات الفعلية"79، و"الرتتيبات الالزمة"78و"الاس تعدادات اجلوهرية"

ف يف القوانني السارية.   امل عرَّ

أأسرتاليا ونيوزيلندا عىل أأن اس تثناء الاس تخدام السابق يشمل، يف ُجةل أأمور، نشاط  قانوان ينصيف هذا الصدد، و .58

دة )ابلتعاقد أأو خبالفه(" لس تغالل  حدَّ وحضت احملمكة أأ و  .82رباءةاليف جمال الاخرتاع خشص "اكن قد اختذ خطوات م 

ذا اكن  نه ل ميكنه  املتعديالفيدرالية الأسرتالية أأنه اإ أأن يثبت أأنه املزعوم، قبل اترخي الأولوية مبارشة، ل يزال يقمي البدائل، فاإ

 83لس تغالل املنتج بشلك اكٍف.اختذ خطوات حمددة 

السوابق وهكذا جند أأن فامي يتعلق بنطاق الاس تثناء يف بدلاهنا.  تا توضيحاوقدمت بعض احملامك الأخرى أأيض   .59

ليه يف املادتني  القضائية الإس بانية تعترب أأن معىن "الاس تعدادات اجلادة والفعاةل" جيب أأن يرتبط مبفهوم الاس تغالل املشار اإ

س بانيا،  84(.11/1986من قانون الرباءات ) 84و 83 حدى القضااي يف اإ ابلفعل  اس توردأأن الاخرتاع قد  ذكرت احملمكةففي اإ

س بانيا وأأن ُجيع املواد ادلعائية  ىل اإ تاإ ذكل،  فضال  عن 85"الاس تعدادات اجلادة والفعاةل". وهذان أأمران يدلن عىل، قد ُأعد 

لعىل أأهنا "جادة وفعاةل"  الاس تعداداتميكن اعتبار ل  ذا اكن  اإ الفور. دليل عىل أأنه من املمكن اس تغالل الاخرتاع عىل  مثةاإ

 86لالس تغالل أأو البحث أأو التجريب عىل أأنه دليل عىل الاس تعدادات "اجلادة والفعاةل". اعتبار جمرد وجود النيةل ميكن و

                                         
يف بشأأن امللكية الصناعية  20-00من القانون رمق  31املادة و مملكة بواتن؛ يف ( من قانون امللكية الصناعية 4)13انظر عىل سبيل املثال: املادة   75

()هـ( من قانون الرباءات والرسوم والامنذج الصناعية 4)21املادة و من قانون الرباءات يف هونغ كونغ )الصني(؛  83املادة و هورية ادلومينيكية؛ امجل 

من قانون حقوق  (د)(4)11 واملادةملغرب؛ يف ابشأأن حامية امللكية الصناعية  97-17من القانون رمق  55املادة و موريش يوس؛ يف والعالمات التجارية 

 ابكس تان.يف ()د( من قانون الرباءات 5)30يف عامن؛ واملادة  67/2008صناعية امللكية ال 
 من قانون الرباءات يف كرواتيا. 64من قانون الرباءات يف البوس نة والهرسك واملادة  74املادة   76

 .اأأوكرانييف من قانون الرباءات  31املادة   77

من  71واملادة  ا،فنلنديف من قانون الرباءات  4( يف ادلامنرك، واملادة 2009يناير  28املؤرخ  91)القانون رمق  املوحد ( من قانون الرباءات1)4املادة   78

 قانون امللكية الصناعية يف بولندا.
 .اأأملانييف من قانون الرباءات  12املادة   79

 .1967-5727اإرسائيل يف من قانون الرباءات  53 املادة  80

 ُجهورية قريغزيس تان.يف الرباءات  من قانون 14املادة   81

ذا اكن الشخص: )أأ( توقف )  82 مؤقت ا( عن  اإلمؤقت ا( عن اس تغالل الاخرتاع؛ أأو )ب( ختىل ) اإلتوحض الأحاكم كذكل أأن الاس تثناء لن ينطبق اإ

يف نيوزيلندا.  2013ن قانون الرباءات لعام م 146واملادة  ،يف أأسرتاليا 1990من قانون الرباءات لعام  119خطوات اس تغالل الاخرتاع. انظر املادة 

 يف هذه الوثيقة. 35اإىل  73انظر "التخيل عن الاس تخدام السابق" يف الفقرات من 
 .91-97، يف IPR 327 51 ؛)FCR 110 113) 2001(. Catuity Inc( ضد اكتيويت )Time SA-Welcome Realويلكوم ريل اتمي )  83

ليه يف 2014يناير  28، احملمكة الإقلميية يف فالنس يا، 9)املادة  726/2013انظر القرار رمق   84 من اإس بانيا اإىل ادلورة الثانية  ةاملقدم الوثيقة(، املشار اإ

 والثالثني للجنة الرباءات.
 املرجع نفسه.  85

س بانيا اإىل ادلورة الثانية والثالثني للجنة  ةاملقدم الوثيقة(. انظر 0620يوليو  20، حممكة برشلونة الإقلميية، 15)املادة  375/2006القرار رمق   86 من اإ

 الرباءات.
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س بانيا،  ففي يداع طلب منوذج منفعة بعد س تة أأايم من  متثلتقضية أأخرى يف اإ "الاس تعدادات اجلادة والفعاةل" املزعومة يف اإ

يداع طلب منوذج منفعة دليال اكفيا عىل "الاس تعدادات أأكدت ا وحينئذ منح الرباءة، حملمكة أأنه يف هذه احلاةل، ل يعترب اإ

 87اجلادة والفعاةل" لس تغالل الاخرتاع احملمي مبوجب الرباءة.

بشأأن الرباءات، اليت متنح حق املس تخدم السابق  الفيدرايلمن القانون  (1)أألف 35يف سويرسا، فامي يتعلق ابملادة و .60

من بني أأمور أأخرى، ابس تعدادات خاصة لالس تخدام التجاري لالخرتاع حبسن نية يف سويرسا، أأوحضت ، ص قاملأي خش

وابملثل، فامي  88،89سابق.ال  س تخدمامل حق  لإثبات تقينكون دليك خطة أأو رمس تالعليا أأنه ل يكفي أأن  الفيدراليةاحملمكة 

وضع "أأوحضت الوثيقة املقدمة من امجلهورية التش يكية أأن ، يةش يك هورية الت امجل خاص حبق املس تخدم السابق يف  حبمكيتعلق 

برام خطة تطوير تقين أأو   املثبتة"الاس تعدادات  وأأن لإثبات مثل هذا احلق"نفسها ل يكفيان  حلل املشلكة لمععقد اإ

ل يكفي أأن  دون غريه.احلل ابلفعل هذا  بطبيعهتا تس هتدفلس تغالل احلل اذلي يقع يف نطاق الرباءة املعنية جيب أأن تكون 

  90."هذه املشلكةل  حكلعىل دليل أأن يكون دليك ، ول نفسها دليك املشلكة تكون

 91: صورة مفاهميية لنظام حقوق املس تخدم السابق يف الياابن1الشلك 

 

 للمشاركةلخرتاع أأو يشرتك أأو يس تعد اب يعملمنح ترخيص غري اس تئثاري للشخص اذلي اكن  جيوزيف الياابن، و .61

استيفاء  جيوزقررت احملمكة العليا أأنه وقد . املعينلخرتاع يف ذكل البدل يف التارخي اب العملينطوي عىل  نشاط جتاري يف

كون دلى تعندما  79خرتاع عىل النحو املنصوص عليه يف املادة ابل بوصفها معال  " للأعامل التجاريةمتطلبات "التحضري 

                                         
 (.2012ديسمرب  21، حممكة مدريد الإقلميية، 28)املادة  397/2012قرار رمق ال  87

88  BGE 86 II 406  1960ديسمرب  13بتارخي. 

الخرتاعات قد تشمل رشاء معدات أأو مواد لتصنيع املنتجات بناء  عىل الاخرتاعات أأو ي قرتح ابلتايل أأن الاس تعدادات اخلاصة لالس تخدام التجاري ل  89

 بشأأنتوظيف أأشخاص لتنفيذ الاخرتاع. انظر وثيقة حقوق املس تخدم السابق، الفريق الفرعي للمجموعة ابء+ املعين بتنس يق الرباءات، مسار العمل 

 .2016حقوق املس تخدم السابق، مايو 
 امجلهورية التش يكية اإىل ادلورة الثانية والثالثني للجنة الرباءات. املقدمة منالوثيقة انظر   90

 الياابن اإىل ادلورة الثانية والثالثني للجنة الرباءات. الوثيقة املقدمة منانظر   91
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ا  ىل مرحةل تنفيذ لخرتاع، عىلابالشخص نية للعمل فور  قد  هذه النية أأن طاملا، نشاطه التجاري الرمغ من أأنه مل يصل اإ

  92."بشلك موضوعي اميكن التعرف علهي ـ وبدرجة ـ بطريقة ُأعرب عهنا

قلميية العليا يف دوسدلورفو .62 بأأنه يف حني أأنه يكفي الاحتجاج ابس تثناء الاس تخدام  يف أأملانيا، قضت احملمكة الإ

ل أأنه لالخرتاع،  وحيدالسابق عىل أأساس اس تخدام  التجارية لس تخدام  نيتهجدية  أأن يثبتجيب عىل املس تخدم السابق اإ

وذج أأويل ل يزال ، عىل سبيل املثال، يف حاةل وجود عينة غري قابةل للبيع أأو منول يتأأىت ذكل 93.التطبيق العميلالاخرتاع يف 

ثبات اختاذذكل، من أأجل  فضال  عن 94يتعني اختباره. أأن يكون قد الرتتيبات الالزمة لس تخدام الاخرتاع يف أأملانيا، جيب  اإ

ذ  ع ،لس تخدام التجاريابقرار هنايئ اخت  ل تعترب ويف الاس تعدادات اجلادة لس تخدام الاخرتاع يف املس تقبل القريب.  ورش 

ابملعىن املقصود يف  من قبيل الأحداث املؤدية لالس تخدامالخرتاع لحق ا ل غري مؤكد لحامتل اس تخدام اداتأأعامل الاس تعد

ذا اكن ميكن و من قانون الرباءات الأملاين.  12املادة  ىل توضيح ما اإ ينبغي  وأأ الأمر نفسه ينطبق عىل الأعامل اليت هتدف فقط اإ

، أأي اليت تعمل ع  .95حنو الاس تخدام التجاري يف املقام الأول وتوجهيهاىل تشكيل الإرادة اس تخدام الاخرتاع جتاراي 

و للبرتول )Lubrizol Corporationرشكة لوبريزول ). اململكة املتحدة: قضية 6الإطار  س   Esso( ضد رشكة اإ
Petroleum[ 1998( احملدودة ]RPC 727 

ورشكة لوبريزول ضد  يف اململكة املتحدة، يف قضية س  ة "الاس تعدادات عبار  الاس تئناف حممكة، حللت ودةاحملد رشكة اإ
. وقررت احملمكة أأن جتربة معيلني اثنني لعينات من قانون الرباءات 64الفعاةل واجلادة"، عىل النحو املنصوص عليه يف املادة 

ماكنية من الولايت املتحدة الأمريكية هبدف اس توردها املدعى عليه  صغرية دون أأن يتخذ  تصنيعها لحق ا يف اململكة املتحدةاإ
" هو "لها مكة أأن املعىن الأسايس للكمة "فعاةلذكرت احملو  قرار ا بذكل بعد، ل تعترب اس تعدادات "فعاةل"، واإن اكنت جدية.

ذا اكنت "الاس تعدادات اجلادة لها تأأثري" أأو " تأأثري قوي" وأأنه س يكون من اختصاص احملمكة أأن تقرر يف أأي قضية معينة ما اإ
ذا ما ي  "اكف  أأنه ليساحملمكة  وأأضافت املعنية تربر بشلك حصيح الصفة الإضافية "فعاةل". ثبات أأن الاس تعدادات اجلادة، اإ ا اإ

96  ."املطلوب التأأثريحىت الهناية، س يكون لها  اس تمكلت

 توس يع نطاق الأعامل التجارية )د(

تنص القوانني السارية يف العديد من البدلان عىل أأنَّ نطاق اس تثناء الاس تخدام السابق ل يسمح بتوسع الأعامل  .63

يف التارخي املناسب. ففي الصني مثال ، يسمح اس تثناء  الاس تخدام السابق ابس مترار تصنيع املنتجات  انطاقهالتجارية خارج 

                                         
: الرابطعرب (، متاح 454(O)1986)رمق القضية:  1986أأكتوبر،  2nd Petty Bench ،3حمك احملمكة العليا يف الياابن،   92

https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_en/626/001626.pdf.  
أأملانيا اإىل ادلورة الثانية  منالوثيقة املقدمة . انظر BeckRS 2008 ،5802، منشور يف U 109/03-I 2احملمكة الإقلميية العليا يف دوسدلورف،   93

 والثالثني للجنة الرباءات.
أأملانيا اإىل ادلورة الثانية  الوثيقة املقدمة من. انظر BeckRS 2008 ،5814، منشور يف U 65/05-I 2احملمكة الإقلميية العليا يف دوسدلورف،   94

 والثالثني للجنة الرباءات.
أأملانيا اإىل  الوثيقة املقدمة من. انظر GRUR 1969 ،35، منشور يف  BGH، Europareise -X ZR 42/66حممكة العدل الفيدرالية الأملانية،   95

 ادلورة الثانية والثالثني للجنة الرباءات.
و للبرتول )Lubrizol Corporationرشكة لوبريزول )قضية   96 س   .785ص ، RPC 727[ 1998( احملدودة ]Esso Petroleum( ضد رشكة اإ

https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_en/626/001626.pdf
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اس تخدام الأساليب "داخل النطاق الأصيل". ويف ُجهورية قريغزيس تان، حيق للمس تخدم السابق أأن يس تخدم الاخرتاع  أأو

م". ويف الاحتاد الرويس، حيق للمس تخدم السابق مواصةل احلاصل عىل براءة جماان  "دون توس يع نطاق هذا الاس تخدا

أأنشطته "برشط عدم توس يع نطاق تكل الأنشطة". ويف فيتنام، جيوز للمس تخدم السابق أأن يس متر يف اس تخدام الاخرتاع 

 احلاصل عىل براءة "يف حدود نطاق وجحم الاس تخدام".

رار يف الاس تغالل، "ابلشلك السابق والأوضاع السابقة، وابملثل، حيق، يف الربازيل، للمس تخدمني السابقني الاس مت .64

جماان ". واملس تخدم السابق يف السلفادور كذكل "حيق هل الاس مترار يف تصنيع املنتج أأو اس تخدام طريقة التصنيع كام اكن من 

س بانيا، ي سَمح للمس تخدم السابق أأن يس متر يف العمل ابلخرتاع "ابلكيفية نفسها أأو وف قا  لالس تعدادات اليت قبل". ويف اإ

ُأجريت حىت ذكل احلني أأو ابلشلك اذلي ن ف ِّذت به الاس تعدادات. ولكن يقترص هذا، يف لكتا احلالتني، عىل العمل اذلي 

 97ن ف ِّذ عىل النحو الاكيف لتلبية الاحتياجات املعقوةل للمؤسسة".

عىل سبيل املثال، يف ف .املناسبالتارخي  توس يع أأنشطة الاس تخدام السابق خارج نطاقها يف جيوزيف بدلان أأخرى، و .65

للمس تخدم  جيوزاس تغالل الاخرتاع من قبل املس تخدم السابق. وابلتايل،  عىل مدىفرنسا، ل حيدد القانون أأي قيود مكية 

نتاجه بعد اترخي  ماكنية توس يع الأعامل التجاو98)أأو الأولوية(.  الإيداعالسابق زايدة اإ رية بشلك يف الياابن، أأقرت احملمكة ابإ

ذا اكن ذكل مضن نطاق الأعامل التجارية. املدى احملمتل للتوسع "مضن نطاق أأهداف يعمتد  قد ذكل، عىل الرمغ منو  مربر اإ

م من و 99.العمل" عىل ظروف القضية يف هذا الصدد، يف الولايت املتحدة الأمريكية، تنص املادة املعنية عىل أأنَّ "ادلفع امل قدَّ

ليس ترخيصا  عاما  يف ُجيع مطالبات الرباءة حمل النظر، بل ل يشمل سوى املوضوع املعني اذلي  دةهذه املاخشص مبقتىض 

ا عىل أأنثبت بشأأنه اس تخدام جتاري ادلفع يشمل أأيضا  التنوعات يف مكية أأو جحم اس تخدام " ". ومع ذكل، تنص املادة أأيض 

طالب  حباميتهامل طالَب  والتحسينات املدخةل عىل املوضوع حباميتهاملوضوع امل طالَب  ضايف م   حباميتهاليت ل تتعدى عىل موضوع اإ

 100حتديدا  يف الرباءة".

مثل ادلامنرك وأأيسلندا  ففي بدلانقوانني بعض البدلان الأخرى بعض اليشء عن الهنج املذكورة أأعاله،  وختتلف .66

يف السويد، يبدو أأن و"الاحتفاظ" أأو "احملافظة" عىل الطابع العام لالس تخدام السابق.  ، تتطلب القواننيوفنلندا والسويد

يف املغرب، ل متتد احلقوق املمنوحة مبوجب الرباءة  أأما 101.املناسبيسمح بمتديد النشاط التجاري بعد التارخي  القانون

                                         
س بانيا اإىل ادلورة الثانية والثالثني للجنة الرباءات أأن: " الوثيقة املقدمة من تالصدد، أأوحضيف هذا   97 ا للجدل وهو مدى  مثةاإ جانب أ خر قد يكون مثري 

ماكنية اإجراء التغيريات لتلبية الاحتياجات املرشوعة  نص عىل قرارات ت  توجد لفي السوابق القضائية الإس بانية، ف،" ]...[. ةالتجاري للمؤسسةاإ

 ".ةالتجاري للمؤسسة"لتلبية الاحتياجات املرشوعة  ةمناس ب اميكن اعتباره واليتالتغيريات املسموح هبا فامي يتعلق حبجم الإنتاج 
ابء+ املعين  فرنسا اإىل ادلورة الثانية والثالثني للجنة الرباءات، ووثيقة حقوق املس تخدم السابق، الفريق الفرعي للمجموعة الوثيقة املقدمة منانظر   98

 .2016بتنس يق الرباءات، مسار العمل بشأأن حقوق املس تخدم السابق، مايو 
سابق، املرجع نفسه، وثيقة حقوق املس تخدم السابق، الفريق الفرعي للمجموعة ابء+ املعين بتنس يق الرباءات، مسار العمل بشأأن حقوق املس تخدم ال   99

 .22 ص
ا من مايو  موحدوما يلهيا. ) U.S.C. § § 1 35ييك، من قانون الرباءات الأمر  273 املادة  100  (.2015اعتبار 

قوق انظر القسم اخلاص ابلسويد يف وثيقة حقوق املس تخدم السابق، الفريق الفرعي للمجموعة ابء+ املعين بتنس يق الرباءات، مسار العمل بشأأن ح  101

 .27، ص 2016املس تخدم السابق، مايو 
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غري خمالفة بطبيعهتا والغاية مهنا لالس تعامل الفعيل  ما دامت هذه الأعامللتشمل الأعامل اليت يقوم هبا املس تخدم السابق، "

 102".السابق أأو املزمع القيام به

من قانون الرباءات  64ويف هذا الصدد، قضت حممكة الاس تئناف يف اململكة املتحدة بأأن امحلاية اليت متنحها املادة  .67

فعال اليت ن ف ِّذت قبل اترخي الأولوية، ولكن "ل ميكن ل تقترص اقتصارا  اتما  عىل الأفعال املطابقة لتكل الأ  للمس تخدم السابق

َّدت حممكة الاس تئناف رأأي حممكة  رباءات الأأن تكون حقا  يف تصنيع أأي منتج، أأو حقا  يف التوسع يف منتجات أأخرى". وأأي

ذا اكن الفعل احملمي جيب أأن يكون مطابقا  متاما  )همام يكن يعين ذكل القول( للتقنية الصنا عية السابقة، فاإن امحلاية يف أأنه "اإ

ىل توفري حامية معلية لمتكني الشخص من أأن يواصل، فعال ، ما اكن هت فاملادةس تكون ومهية.  املادةاملمنوحة مبقتىض  دف اإ

 103.يقوم به من قبل"

دخال تعديالت عىل تطبيق )هـ(  الاخرتاع اإ

بشأأن املسأأةل املتعلقة  ةحمدد اتبعض البدلان قرار فامي يتعلق مبسأأةل توس يع نطاق الأعامل التجارية، أأصدرت احملامك يف  .68

ذا  ذا اكن ميكن ملس تخدم سابق أأن يس متر يف المتتع ابس تثناء الاس تخدام السابق اإ ل تطبيق الاخرتاع املرتبطمبا اإ  عد 

ىل تطبيق أ خرلس تخدام السابق اب  الرباءة. تشمهل اإ

الاخرتاع  بأأن يس تغل ذكلحيازة سابقة لخرتاع  يف فرنسا، يسمح قانون امللكية الفكرية للشخص املس تفيد منو .69

ذكل عىل التطبيق الوحيد اذلي اكن يف حيازته سابق ا، جيوز هل اس تغالل الاخرتاع دون أأن يقترص و دون أأي قيد حمدد. 

ا بني  مثةالاخرتاع طاملا أأن  تطبيق بتعديل هل سمحي  و   104الأويل. والتطبيقاجلديدة  التطبيقاتتاكفؤ 

 الاخرتاع املشموليف أأملانيا، ذكرت حممكة العدل الفيدرالية أأنه ل ي سمح للمس تخدم السابق مبواصةل تطوير و .70

ذا جتاوز التطوير نطاق الاس تخدام السابق اب  في قرارف 105مع موضوع الاخرتاع احملمي برباءة. وتداخللس تخدام السابق اإ

 106نطاق الاس تثناء يف أأملانيا. ةاحملمك ، حددت2019عام يف مكة العدل الفيدرالية حمل

 . أأملانيا: نطاق اس تثناء الاس تخدام السابق7الإطار 

 التطبيقمنع املس تخدم السابق من تعديل  جيوزأأنه  احملمكة ذكرت    2019،107عام  صدر يفمكة العدل الفيدرالية حمليف قرار 
ا  معالأوىل  التعديل للوهةلخل ااملس تخدم سابق ا، ليس فقط عندما يتد موضوع الاخرتاع احملمي مبوجب الرباءة، ولكن أأيض 
                                         

 لالطالع عىل أأحاكم القوانني.انظر ملحق هذه الوثيقة   102

و للبرتول )Lubrizol Corporationرشكة لوبريزول )قضية   103 س   .770ص ، RPC 727[ 1998( احملدودة ]Esso Petroleum( ضد رشكة اإ

 فرنسا اإىل ادلورة الثانية والثالثني للجنة الرباءات. الوثيقة املقدمة منانظر   104

، يف حني تعدي املزعومامل  يف التطبيق ُجيع سامت مطالبة الرباءةتتحقق اليت فهيا  احلاةلخل يف امكة مثل هذا التد"افرتضت احمل ما ييلاحملمكة  أأضافت  105

 13". حممكة العدل الفيدرالية الأملانية، القرار الصادر يف السامتاملس تخدم سابق ا بسبب نقص اإحدى هذه  التطبيق يفبعد  احلال مل يكن كذكلأأن 

 .GRUR 2002 ،231-234، ن رش يف X ZR 32/99 - Biegevorrichtung، 2001نومفرب 
 .6انظر الاطار   106

 CHو OUPبواسطة  منشور. Schutzverkleidung ،X ZR 95/18 - 2019مايو  14حممكة العدل الفيدرالية الأملانية، القرار الصادر يف   107

Beck  نيابة عنGRUR International ،69(2 ،)2020 ،168–173. 
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كرب مما ىل حد أأ توافق مع الوضع القانوين للمس تخدم السابق، أأو عندما م  هو "عندما يس تخدم املس تخدم السابق الاخرتاع اإ
ل جيوز تفسري حق الاس تخدام و قبل اترخي الإيداع أأو الأولوية. الوضع اع بطريقة خمتلفة عام اكن عليهيس تخدم الاخرت 

. أأن يس تخدمهملس تخدم السابق ا يتعذر عىلالسابق بشلك ضيق حبيث  من انحية أأخرى، جيب و  بشلك معقول اقتصاداي 
ية الفوائد التقنية والاقتصاد حتقق عديدة لرباءة ميكن أأن يشمل بدائلا موضوع التقين احللأأن يؤخذ يف الاعتبار أأن 

 أأدركاذلي  ـ عىل أأي حال، فاإن الوضع القانوين للمس تخدم السابقو لالخرتاع بطرق خمتلفة من حيث المكية أأو النوعية. 
هذه البدائل عىل حساب ماكل الرباءة. وابلتايل  تمن لكأأن يغ ابلرضورة  يسوغ هلل  ـ فقط بعض هذه البدائل واس تخدهما

ذا اكن احللحىت ، املس تخدم سابق ا التطبيقمنع املس تخدم السابق من تعديل  جيوز ينطبق خرتاع اذلي يتضمنه الاالتقين  اإ
ذا اكن التطبيقاملس تخدم بعد اترخي الإيداع،  التطبيقالاس تخدام السابق و تطبيق لك من  يف ي طب ق احلل الأخري  وذكل اإ

ذا  أأو بطريقة خمتلفة. شلك خمتلفب لرباءة ا التقين موضوع ا ملزية متاكفأ نأأدرج بديالن ومع ذكل، اإ حديف  ما متام   اتمطالبى اإ
حق فرض قيد عىل  بصفة عامةتربر  ل لبديلنيأأحد هذين ا سوىس تخدم ي  مل رباءة، فاإن حقيقة أأن املس تخدم السابقال

شف فهيا عن تعديل للتطبيق املس تخدم  اس تخدام هذا املس تخدم. ذا اكنت مواصفات الرباءة قد ك  ومن مث، جيب تقيمي ما اإ
املس تخدم السابق سابق ا وي عترب التعديل بديال  بدهيي ا يعتربه أأي خشص ماهر من أأهل املهنة متوافق ا عىل الفور مع حيازة 

ولوية ".  ]ترُجة غري رمسية[      108لالخرتاع يف اترخي الإيداع أأو الأ

 أأنواع الأفعال تغيري )و(

ذا اكن ي سمح بتغيري نوع الأفعال من  .71 يداع طلب الرباءة  فعلفامي يتعلق مبسأأةل ما اإ ىل أ خر بعد اإ ، لوحظ ما املعيناإ

أأن الاس تخدام جيب أأن يس متر فاظ ابلطابع العام" لالس تخدام السابق عىل أأهنا تعين ، ف رست عبارة "الاحتالسويد يفييل. 

ا ذا اكن الاس تخدام مرتبط  خيول نتاج"، فاإن حق املس تخدم السابق ل الإ " بفعل يف نفس الإطار، أأي، عىل سبيل املثال، اإ

 قد صن عاملس تخدم السابق  عندما يكونوابملثل، يف أأملانيا، وفق ا للسوابق القضائية،  109احلق يف "الاس ترياد". للمس تخدم

 من قانون الرباءات 9لتصنيعه، جيوز هل تنفيذ أأي معل منصوص عليه مبوجب املادة  اس تعدالاخرتاع املطالب حباميته أأو 

ذا اكن املس تخدم السابق قد اس تورد أأو ابع الاخرتاع ولكن 110.الأملاين فقط دون القيام بأأي اس تعدادات للتصنيع، فال ، اإ

طار الاس تثناء ـ ، ل ميكن هذين البدلينميكنه البدء يف تصنيع الاخرتاع. وابلتايل، يف   النشاط التجاريتعديل طبيعة ـ يف اإ

ا يف التارخي  عن النشاط اذلي بشلك جوهري لمس تخدم السابقل   111.املناسباكن موجود 

                                         
ا رأأت حممكة العدل الفيدرالية  108 ا حلق " ما ييل: أأيض  ذا ي عترب التعديل متجاوز  تتحقق من خالل ل مزية اإضافية  حيقق التعديل اكنالاس تخدام السابق اإ

ا عليه ـ بفضل هذه املزية لأول مرة ي س تخدم تطبيق لالخرتاع عندما  حيدث ذكلقد و غري املعدل.  التطبيق يف الإضافية ـ ويكون هذا التطبيق مؤكد 

 ، املرجع نفسه.Schutzverkleidung - 2019مايو  14القرار الصادر يف  "مطالبة فرعية أأو يف وصف الرباءة.
الفريق الفرعي للمجموعة ابء+ املعين بتنس يق الرباءات، مسار العمل بشأأن حقوق املس تخدم السابق، مايو ، انظر وثيقة حقوق املس تخدم السابق  109

 .27 ، ص2016
 احلقوق الاس تئثارية ملاكل الرباءة. ترسد من قانون الرباءات 9املادة   110

يو انظر وثيقة حقوق املس تخدم السابق، الفريق الفرعي للمجموعة ابء+ املعين بتنس يق الرباءات، مسار العمل بشأأن حقوق املس تخدم السابق، ما  111

 .23انظر ص  لتصنيع والبيع.اإىل امن الاس ترياد والبيع  الاس تغاللفعل  الوثيقة أأنه يف الياابن، ل ي سمح بتغيري تذكر، ابملثل. 2016
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، املناسبيد من احليازة الشخصية السابقة تغيري نوع الفعل اذلي اكن يقوم به قبل التارخي يف فرنسا، حيق للمس تف أأما  .72

ىلأأي أأنه جيوز هل أأن  نتاج املنتج، حىت لو اكن يعمد اإ  الاخرتاعبشأأن  براءة أأن يودع طرف ا أ خر طلبيبيع املنتج فقط قبل  اإ

  112.نفسه

 عن الاس تخدام السابق التخيل )ز(

ضافة  اإىل ذكل، ت ف .73 َرض بعض التقييدات الأخرى عىل نطاق الاس تثناء مبوجب بعض القوانني. ففي الولايت املتحدة اإ

اني الأمريكية مثال ،   هنطبق عليه رشوط هذت عىل أأنه "ل جيوز لأي خشص توقَّف عن اس تخدام جتاري ) ص القانون حتديد 

ىل أأنشطة ن ف ِّذت قبل اترخي ذكل التوقف املادة قامة دفع مبقتىض هذ( للموضوع أأن يستند اإ فامي خيص الإجراءات  املادة هيف اإ

  113املتخذة يف اترخي ذكل التوقف أأو بعده".

ذا اكن الشخص:  يف قانوينتنص الأحاكم املعنية  .74 أأسرتاليا ونيوزيلندا عىل أأن اس تثناء الاس تخدام السابق ل ينطبق اإ

ل لفرتة مؤقتة( عن اس تغالل الاخرتاع؛ أأو )ب(  ل لفرتة مؤقتة( عن  ختىل)أأ( قد توقف )اإ س تغالل ل الاس تعداد)اإ

  114الاخرتاع.

ا مماثال ، فهناك أأملانيا وتتبع .75 ، ي سمح ابلتعليق املؤقت لس تخدام ابلفعلجرد حدوث الاس تخدام السابق مب هنج 

حدى القضااي يفعىل وجه التحديد، يف و الاخرتاع.  تخدام السابق حممكة العدل الفيدرالية أأن "حق الاس   بين ت، 1965عام  اإ

اعندما يتوقف املس تخدم السابق  يعتد بهل  عن الاس تعداد لس تخدام الاخرتاع قبل اترخي التسجيل. ومع ذكل،  توقف ا اتم 

ذا اس تخدم املس تخدم موضوع الاخرتاع يف حاةل واحدة عىل الأقل، فليس من الرضوري  ق الاس تخدام السابق حب ليك يمتتعاإ

ليسقط حق الاس تخدام السابق ل في هذه احلاةل، ف انقطاع. يف الاس تخدام دون أأن يس متر عندما يتخىل املس تخدم  اإ

حدى القضااي يفيف هذا الصدد، يف و 115.السابق عن هذا احلق ، ذكرت احملمكة نفسها أأن تعليق اس تخدام الاخرتاع 2019 اإ

  116،117وح به مبوجب الاس تثناء.، مسمترتيبات خمصصةعىل  واعامتد التنفيذاملعين، واذلي اكن بسبب تقلب الطلب 

                                         
 فرنسا اإىل ادلورة الثانية والثالثني للجنة الرباءات. الوثيقة املقدمة منانظر   112

ا من مايو  موحدوما يلهيا. ) U.S.C. § § 1 35من قانون الرباءات الأمرييك، ( 4هـ())273 املادة  113  (.2015اعتبار 

 .2013( من قانون الرباءات لعام 2)146املادة   114

)أأ( ـ  Ia ZR 151/63 ،GRUR 1965 ،411 ،413، 1965يناير  7 القرار الصادر يفحممكة العدل الفيدرالية الأملانية،   115

Lacktrankeinrichtung. 
 GRURنيابة عن  CH Beckو OUPبواسطة  ورمنش. X ZR 95/18 ،2019مايو  14حممكة العدل الفيدرالية الأملانية، القرار الصادر يف   116

International ،69(2 ،)2020 ،168–173. 
ذا اعمتد الطرف ال خر عىل الاس تعدادات اجلادة لإرساء احلق يف  بشأأنيف تعليق   117 كر، مع ذكل، أأنه اإ اس تثناء الاس تخدام السابق يف أأملانيا، ذ 

ل، فاإن نية بدء الاس تخدام الفعيل يف املس تقبل القريب، املناسبارية يف التارخي الاس تخدام السابق، فينبغي أأن تكون هذه الاس تعدادات ج . واإ

. انظر وثيقة حقوق املس تخدم السابق، الفريق الفرعي للمجموعة ابء+ املعين بتنس يق الرباءات، مسار العمل غائبةكعنرص أأسايس للحق، س تكون 

 ."BGH ،GRUR 1969 ،35 "Europareiseرة اإىل ، ابلإشا17، ص 2016حول حقوق املس تخدم السابق، مايو 
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ثبات اس تثناء الاس تخدام السابق )ح(  اترخي اإ

برباءة.  مرتبطلالس تفادة من اس تثناء الاس تخدام السابق، جيب أأن يمت نشاط الاس تخدام السابق قبل اترخي حمدد  .76

يداع الطلب  حيدثتنص غالبية القوانني الوطنية عىل أأن الاس تخدام السابق جيب أأن و  أأو، يف حاةل املطالبة قبل اترخي اإ

 119بيامن يف بعض البدلان الأخرى، تشري الأحاكم املتعلقة ابلس تخدام السابق اإىل اترخي الإيداع. 118ابلأولوية، اترخي الأولوية.

ثباتبعض الرشوط فامي يتعلق بتارخي وتنص بعض القوانني عىل تطبيق  .77 الاس تثناء. عىل سبيل املثال، يف أأملانيا،  اإ

يداع الطلب".  ذا طالب ماكل الرباءة و جيب أأن حيدث نشاط الاس تخدام السابق، كام هو حمدد يف القانون، "يف وقت اإ اإ

يداع الطلب. ومع ذكل، ل  حبق الأولوية، فاإن نشاط الاس تخدام السابق جيب أأن يمت قبل اترخي الأولوية وليس يف وقت اإ

الأجانب من هذه  يكونذلكل،  120ق هذه القاعدة عىل مواطين بدل أأجنيب ل يضمن املعامةل ابملثل يف هذا الصدد.تنطب

 تارخي الإيداع الفعيل للتطبيق.مقيدين ب البدلان 

ىل اس تخدام جتاري سابق يف حاةل توفر أأمور  .78 ويف الولايت املتحدة الأمريكية، حيق للشخص أأن يتقدم بدفع استنادا  اإ

أأن "يكون ذكل الاس تخدام التجاري قد تقدم بعام واحد عىل الأقل عىل أأي من التارخيني التاليني، أأهيام أأس بق: )أأ(  مهنا

اترخي الإيداع الفعيل لالخرتاع املطالب به، أأو )ب( اترخي الكشف عن الاخرتاع املطالب به لعامة الناس عىل حنٍو يصلح 

. وابلتايل، يبدو أأن النظام املوضوع يف الولايت 121)ب("102 ابقة مبوجب املادةلأن ي س تثىن من حاةل التقنية الصناعية الس

ا للمس تخدمني السابقني فامي يتعلق ابلوقت اذلي جيب أأن حيدث فيه نشاط الاس تخدام  املتحدة الأمريكية هو الأكرث تقييد 

 السابق.

 الإقلمي اذلي ينبغي أأن حيدث فيه الاس تخدام السابق )ط(

نصا  رصحيا  عىل أأن أأنشطة الاس تخدام السابق جيب أأن تكون قد جرت  البدلانالسارية يف كثري من تنص القوانني  .79

ل مضنا ، ول  .122يف الإقلمي التابع للك بدل من تكل البدلان حىت يشملها الاس تثناء ولكن قوانني بعض البدلان ل تذكر ذكل اإ

قلمي ىل أأي اإ أأن يس متر يف اس تخدامه "داخل الإقلمي اذلي تكون فيه الرباءة  ففي الفلبني، حيق للمس تخدم السابق  .123تشري اإ

                                         
يداع الطلب، أأو التارخي ، وحيدد اترخي الأولوية يف بعض البدلان، يشري احلمك املتعلق ابس تثناء الاس تخدام السابق اإىل "اترخي الأولوية"  118 عىل أأنه اترخي اإ

يف  1977من قانون الرباءات  5املادة أأو يف أأسرتاليا؛  1990من قانون الرباءات لعام  43. انظر، عىل سبيل املثال، املادة أأودع فيه أأول طلباذلي 

بشأأن الرباءات ومناذج املنفعة والرسوم والامنذج  2002ديسمرب  16املؤرخ  Z-160من قانون ُجهورية بيالروس رمق  16ملكة املتحدة؛ أأو املادة امل

 يف حاةل املطالبةيف الصني، يشري احلمك املتعلق ابس تثناء الاس تخدام السابق اإىل "اترخي الإيداع"، واذلي ينبغي أأن يعين اترخي الأولوية،  الصناعية.

 ابلأولوية.
 انظر عىل سبيل املثال البحرين وبلغاراي وأأيسلندا والياابن واتيالند.  119

 .اأأملانييف ( من قانون الرباءات 2)12املادة   120

 من قانون الولايت املتحدة. 273، املادة 35 الباب  121

قريغزيس تان وهولندا  عىل سبيل املثال، يف أألبانيا وأأرمينيا وأأسرتاليا وأأذربيجان وبواتن وكرواتيا وفرنسا وأأملانيا وهونغ كونغ )الصني( والياابن وُجهورية  122

س بانيا. يف هذا الصدد،  ، فاإن احليازة ةالفرنس ي للسوابق القضائيةأأنه وفق ا  ادلورة الثانية والثالثني للجنة الرباءات فرنسا اإىل الوثيقة املقدمة من توحضواإ

 الأرايض الفرنس ية(. عىل والتجاربالسابقة املكتس بة خارج فرنسا ل متنح أأي حق )جيب اإجراء البحوث 
يطاليا.  123  عىل سبيل املثال، قوانني كندا والصني وامجلهورية ادلومينيكية واإ
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." ابلإضافة اإىل ذكل، كام هو مذكور أأعاله، يف قرار يتعلق ابس تثناء الاس تخدام السابق يف كولومبيا، تقرر أأن  انفذة 

  124الاس تخدام السابق ل ينبغي ابلرضورة أأن حيدث يف ذكل البدل ليشمهل الاس تثناء.

نفاذ الاس تثناء)ي( القيود امل  فروضة عىل وجوب اإ

فامي يتعلق ابلرباءات اململوكة أأو  ادلفع املستند اإىل حق املس تخدم السابقيف الولايت املتحدة الأمريكية، ل ينطبق  .80

 ه ل جيوز التقدم ابدلفععىل أأن القانونعىل وجه التحديد، ينص و  .التابعة لهااخملصصة للجامعات أأو منظامت نقل التكنولوجيا 

ذا اكن "الاخرتاع املطالب حباميته واذلي ادعاء التعدي  ضد عداد، يف وقت به ادلفع يتعلقاإ ا ـ  الاخرتاع، مملواك   اإ أأو خاضع 

ىل نقل التكنولوجيا اليت يمتثل هدفها الأسايس يف تسهيل  تأأي من مؤسسات التعلمي العايل ]...[ أأو منظامـ  للزتام تنازل اإ

يتعلق هذا احلمك ابخملاوف اليت و  125ورهتا واحدة أأو أأكرث من مؤسسات التعلمي العايل هذه.اليت ط التكنولوجياتتسويق 

نتاجئ البحوث  بشأأنقد يضعف قدرة اجلامعات عىل ترخيص الرباءات  ادلفعمن أأن مثل هذا  اتاجلامع دوائرعهنا  تأأعرب

 ى.عىل أأحاكم مماثةل يف ولايت قضائية أأخر  ي عرثمل و 126الأولية.

طار ممارسة حقوق املس تخدم السابق املترصف فهياحامية متلقي املنتجات  )ك(  يف اإ

طار ممارسة حقوق املس تخدمني السابقني  ملترصف فهياأأن متلقي املنتجات اعىل  قوانني بعض البدلان تنص .81 يف اإ

اكن هؤلء املتلقني من التعامل مع هذه املنتجات مي عىل حنويمتتعون ابمحلاية  املاكل  ن اذلي ترصف فهيا هواككام لو  متام 

 127املسجل للرباءة.

 اس تثناء الاس تخدام السابق وفرتة السامح 3.5

نحت 128توحض بعض القوانني الوطنية العالقة بني اس تثناء الاس تخدام السابق وأأحاكم فرتة السامح، .82  .حيامث م 

ىل أأن اس تثناء الاس تخدام السابق ( من قانون الرباءات الأسرتايل ع3)119 تنص املادة الفرعيةعىل سبيل املثال، و  .83

الرباءة أأو سلفه يف ملكية الاخرتاع احلاصل عىل  ماكلالشخص  من  "ل ينطبق عىل منتج أأو أأسلوب أأو طريقة اس متدمه

براءة"، ومع ذكل ينص احلمك أأيضا  عىل أأن ما ورد أ نفا  ل ينطبق يف احلالت اليت يكون الشخص فهيا قد "اس متد املنتَج أأو 

بَل الأسلو  : )أأ( من قِّ الرباءة أأو سلفه يف امللكية أأو مبوافقة أأي مهنام،  ماكلب أأو الطريقة من املعلومات اليت ُأتيحت عالنية 

دة املذكورة يف الفقرة   24متنح الفقرة و  ()أأ(".1)24)ب( من خالل أأي منشور أأو اس تخدام الاخرتاع يف الظروف امل حدَّ

                                         
 من الوثيقة اخلاصة ابلصكوك الإقلميية. 4انظر القسم   124

ا من مايو  موحدوما يلهيا. ) U.S.C. § § 1 35قانون الرباءات الأمرييك، ()أأ( من 5))هـ(273املادة   125  (.2015اعتبار 

 .7، ص 2012السابق، مكتب الولايت املتحدة الأمريكية، يناير  حقوق املس تخدم دفعتقرير عن   126

 انظر، عىل سبيل املثال، أأحاكم قوانني أأنتيغوا وبربودا، وبروين، ودومينياك، وأأيرلندا، وترينيداد وتوابغو.  127

ة  128 الابتاكري  )والنشاط رمغ أأن نطاق أأحاكم فرتة السامح قد خيتلف يف القوانني الوطنية أأو الإقلميية، يسمح هذا احلمك، بوجه عام، عند البت  يف اجلدَّ

ع  الطلب أأو سلفه يف يف بعض البدلا ودِّ ، يف حاةل حدوثه يف غضون فرتة زمنية امللكيةن(، بعدم مراعاة الكشف اذلي قام به، من بني أأمور أأخرى، م 

 معينة قبل اترخي الايداع أأو اترخي الأولوية )غالبا  ما تكون س تة أأشهر أأو س نة واحدة(.
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(، ينطبق اس تثناء 3)119للامدة وابلتايل، وفق ا  129ماكل الرباءة أأو سلفه. اذلي يقوم به للكشففرتة سامح )أأ( (1)

أأو  للجمهور من قبل مودع الطلب اليت أأتيحتاخرتاعه من املعلومات  اس متدمس تخدم سابق  أأي الاس تخدام السابق عىل

ىل اس تثناء الاس تخدام السابق عىل وسلفه )أأو مبوافقة أأي مهنام( خالل فرتة السامح.  يف البدلان اليت تتبع هذا الهنج، ي نظر اإ

عىل الكشف غري املقيد حرا  يف اس تغالل الاخرتاع عىل الرمغ  اعمتدموازن همم حبيث يظل املس تخدم السابق اذلي  حمكأأنه 

 130من منح براءة.

 أأو سلفه به مودع الطلب قام الكشف اذلي ومع ذكل، يف بدلان أأخرى، ل ينطبق اس تثناء الاس تخدام السابق عىل .84

اس تثناء  عىل أأنَّ  9.279( من القانون الربازييل رمق 2)45تنص املادة  عىل سبيل املثال،فيف امللكية خالل فرتة السامح. 

َ مبوضوع الرباءة من خالل الكشف، وفقا  للامدة  يداعه  ، ما دام الطلب قد مت12الاس تخدام السابق "ل ي منَح لشخص عمَلِّ اإ

 يف غضون س نة واحدة من الكشف".

ىل اس تخدام جتاري اإ  .85 زي القوانني فرتة السامح، ميكن التقدم بدفعٍ يستند اإ َّه يف الولايت املتحدة الأمريكية، حيث جت  ل أأن

ذا اكن هذا الاس تخدام حدث قبل الكشف العام بس نة واحدة عىل الأقل مبقتىض حمك فرتة السامح  .131سابق، اإ

 املس تخدم السابق وقل عن حقالتناز  4.5

فامي يتعلق ابلتنازل عن حقوق املس تخدم السابق، تسمح معظم القوانني بأأن يتنازل املس تخدم السابق عن حقه  .86

لطرف أ خر أأو بأأن ينقل ذكل احلق اإىل طرف أ خر أأو ابلأمرين معا . وتنص بعض القوانني رصاحة  عىل أأنه ميكن فقط التنازل 

 ل ميكن ترخيصه. والزتمت بعض القوانني الصمت بشأأن مسأأةل نقل حقوق املس تخدم السابق.عن احلق أأو نقهل، ولكن 

ويف الغالبية العظمى من البدلان اليت تسمح ابلتنازل عن حق املس تخدم السابق ونقهل، ي شرَتط أأن ت نقَل ملكية احلق  .87

من قانون الولايت املتحدة  273 املادة نصت ويف هذا الصدد،  .132اليت حدث فهيا هذا الاس تخدام املؤسسة التجاريةمع 

أأو التنازل عن هذا  املادة هعىل ما ييل: "ابس تثناء أأي نقل اإىل ماكل الرباءة، ل جيوز ترخيص حق التقدم بدفع مبوجب هذ

ل   ريالكيان التجااكمل املؤسسة أأو ـ عن أأو نقل حبسن نية لأس باب أأخرى ـ من تنازٍل  كجزءاحلق أأو نقهل اإىل خشص أ خر اإ

                                         
اتحة املعلومات يف ظروف معينة" عىل ما ييل: ")من قانون الرباءات املعنونة "الصالحية  24تنص الفقرة   129 ذا اكن 1ل تتأأثر ابإ ( لغرض تقرير ما اإ

ا أأو ينطوي عىل  بداعي ابتاكري نشاطالاخرتاع جديد   أأتيحتما ييل: )أأ( أأي معلومات  اذلي يتخذ القرار جيب أأن يتجاهل، الشخص أأو نشاط اإ

ىالشخص من ـ  ـ أأو مبوافقة بواسطةللجمهور يف الظروف املنصوص علهيا،   يف ملكية؛ ]...[ ". سلف أأي مهنامأأو  أأو ماكل الرباءة امل سم 
عن  للكشففرتة سامح  عىل قانون امللكية الصناعية يف كينيا ينصابملثل، وادلورة الثانية والثالثني للجنة الرباءات.  املقدم اإىلانظر رد أأسرتاليا   130

ا  ويعتربة، الاخرتاع من قبل مودع الطلب أأو سلفه يف امللكي موازن" يسمح للشخص اذلي اس تغل  حمك" مبزنةلاس تثناء الاس تخدام السابق أأيض 

 واصةل الاس تغالل بعد منح الرباءة. انظر رد كينيا عىل الاس تبيان.مبالاخرتاع بناء  عىل هذا الكشف 
ا من مايو  موحدوما يلهيا. ) U.S.C. §§ 1  35 من قانون الرباءات الأمرييك، )ب((2())أأ 273املادة   131  (.2015اعتبار 

ل ي سَمح ابلتنازل أأو النقل أأو لكهيام اإل اإىل جانب "ذكل اجلزء من الرشكة"، أأو "اكمل املؤسسة أأو  ما ييل:عىل سبيل املثال، تنص القوانني عىل   132

نتاج"، أأو "املؤسسة أأو املامرسة التجارية"، أأو " الرشكة اليت نشأأ فهيا أأو اليت انعقد العزم عىل حدوثه الرشكة اليت يتعلق ادلفع هبا"، أأو "وحدة الإ

و مع ذكل فهيا"، أأو "التنازل عن أأو نقل ملكية رشكة أأو جزء مهنا"، أأو "املنشأأة التجارية اليت جرى الاس تخدام فهيا"، أأو "املؤسسة أأو أأنشطهتا أأ 

نتاج"، أأو "الرش  نتاج أأو الاس تخدام أأو اكن اجلزء من املؤسسة أأو أأنشطهتا"، أأو "معلية التشغيل ومصنع الإ كة أأو املؤسسة اليت اكن جيري فهيا ذكل الإ

 خمططا  هل فهيا".
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ل  أأما يف الربازيل، فاإن حقوق املس تخدم السابق "ل الذلين يتعلق ادلفع هبام". ىل  ابلنقلجيوز التنازل عهنا اإ أأو التأأجري، جنبا  اإ

يوحض القانون و  133جزء من هذه الرشكة". جنب مع الرشكة امل نف ِّذة اليت لها عالقة مبارشة ابس تغالل موضوع الرباءة أأو

يف ُجهورية مودلوفا، ل جيوز نقل حق و 134املس تخدم السابق يقترص عىل التنازل واملرياث.الروماين أأن نقل حقوق 

ل "خالل حياة املس تخدم أأو عن طريق الوراثة أأو الوصية جنب ا اإىل جنب مع مؤسس ته أأو  كيانه املس تخدم السابق اإ

 135ام أأو الاس تعدادات لالس تخدام."الاس تخد اذلي حيدث فيه كيانه التجاري، أأو مع ذكل اجلزء من مؤسس ته أأو التجاري

ق يف اململكة املتحدة بني حق الاس تخدام السابق لفرد، واذلي ميكن التنازل عنه أأو  .88 ضافة  اإىل ذكل، ي فرَّ عند  نقهلواإ

ل حبل ذكل الكيان.مؤسيسموته، وحق الاس تخدام السابق لكيان  ويف بلغاراي، جيوز نقل حق  136، واذلي ل جيوز نقهل اإ

وز ممارس ته فهيا، "برشط عدم حدوث أأي زايدة جتاحلق و  ااملؤسسة اليت نشأأ فهيا هذ جنب ا اإىل جنب معسابق املس تخدم ال 

 137يف جحم هذا الاس تخدام خارج املؤسسة".

بطال الرباءة أأو رفضها، ولكن قبل اس تعادة الرباءة ابملوضوع مسأأةل ذات صةل 5.5 : الاس تخدام السابق بعد اإ

 أأو منحها

البدلان اس تثناء  الاس تخدام السابق يف احلالت اليت اكن فهيا طرٌف أ خر يس تخدم الاخرتاع احلاصل ي طبَّق يف بعض  .89

بطال الرباءة أأو رفضها، ولكن قبل اس تعادة الرباءة أأو  عىل براءة أأو قام ابس تعدادات جادة من أأجل هذا الاس تخدام بعد اإ

  .138منحها

ائية عىل هذا الاس تثناء، مثل: احلق يف "الاس تخدام الالحق" أأو وقد ُأطلقت أأسامء خمتلفة يف ش ىتَّ الولايت القض .90

"الاس تخدام ال جل" أأو "الاس تخدام الإضايف" أأو "املس تخدم املؤقت". وتشرتط القوانني  السارية يف كثري من البدلان أأن 

   .139يكون نشاط هذا املس تخدم قد ن ف ِّذ "حب سن نيَّة" ليك يدخل يف نطاق الاس تثناء

جراءات املنح/الرفض عالوة عىلو  .91 ا لختالف القوانني يف التفاصيل املتعلقة ابإ  فمثةس تعادة، والابطال والإ  ذكل، نظر 

ذا حدثت أأفعال و  اختالفات يف املواقف والأطر الزمنية املطبقة عىل هذا الاس تثناء. عىل سبيل املثال، ينطبق الاس تثناء اإ

دة لإ  الأطراف الأخرى ستبَعد أأو بعد أأن أأصبح الرفض هنائيا  أأو بعد انهتاء رساين الرباءة "بعد انقضاء املهةل امل حدَّ عادة طلب م 

                                         
 .2001فرباير  14املؤرخ  10.196بصيغته الأخرية املعدةل ابلقانون رمق  1996مايو  14املؤرخ  9.279من قانون الرباءات رمق  45املادة   133

 (.83/2014رباءات )بصيغته املعدةل حىت القانون رمق بشأأن ال 64/1991القانون رمق من ( 1)33املادة   134

 بشأأن حامية الاخرتاعات. 2008مارس  7املؤرخ  XVI-50من قانون  25املادة   135

 .2004()ب( من قانون الرباءات لعام 2)64املادة   136

 .2012مايو  18 املؤرخ قانونالخرية املعدةل مبوجب بصيغته الأ  2006نومفرب  9من قانون تسجيل الرباءات ومناذج املنفعة املؤرخ  23و 21املاداتن   137

رسائيل والياابن ولتفيا  وهنغارايهذا النوع من الاس تثناءات يه: أأرمينيا وأأسرتاليا والمنسا وبلغاراي وفنلندا وجورجيا عىل رصاحة  تنصالبدلان اليت   138 واإ

س بانيا والسويد ورسي لناك الاحتاد الرويس ووهولندا والرنوجي وابكس تان والربتغال وُجهورية مودلوفا ورومانيا  ورصبيا وسلوفاكيا وجنوب أأفريقيا واإ

ادلول وردود هذه  وفييت انم وطاجيكس تان واململكة املتحدة. يرىج الاطالع عىل أأحاكم القوانني املتعلقة هبذه املسأأةل يف قاعدة بياانت ويبو لكس

 عىل الاس تبيان. الأعضاء
س بانيا والسويد.انظر، عىل سبيل املثال  139  ، الردود عىل الاس تبيان من أأرمينيا وفنلندا وجورجيا ولتفيا ورومانيا وامجلهورية السلوفاكية واإ
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عالن ذكل" فِّض حق حامية أأو سقط أأو انهتت صالحيته أأو أأصبح غري فعال خبالف ذكل، مث ُأعيد  140ولكن قبل اإ ذا ر  أأو "اإ

عادته  اإىل وضعه السابق أأو يف موعد ل اإىل وضعه السابق ]...[ بعد سقوط حق امحلاية وقبل يوم الإعالن الرمسي عن اإ

يتجاوز يوم دخول الطلب يف السجل، ويف موعد ل يتجاوز يوم اس تالم الطلب يف السلطة اخملتصة ]...[ يف ُجيع احلالت 

عادهتا" 141الأخرى" بطال الرباءة ]...[ حىت اإ عالن انقضاء امحلاية مبوجب براءة  142أأو "من اترخي اإ أأو "الفرتة بني اإ

ىل الوضع السابق" ،143واس تعادهتا" ، أأو "بني هناية فرتة 144أأو "الفرتة ما بني فقدان احلقوق أأو وسائل الإنصاف والإعادة اإ

 .145الس تة أأشهر اليت تبدأأ من اترخي توقف رساين الرباءة املعنية واترخي تقدمي طلب" الاس تعادة

ووردت رصاحة  تفاصيل أأخرى عن نطاق هذا الاس تثناء يف بعض القوانني الوطنية. ففي أأرمينيا وُجهورية مودلوفا  .92

ِّح هبذا الاس تخدام "دون توس يع نطاق الاس تخدام" أأو "يف حدود املقدار احلايل" أأو "برشط عدم  والاحتاد الرويس، مس 

ا، حيق لهذا الشخص اس تغالل املوضوع للوفاء ابحتياجات "رشكته توس يع نطاق هذا الاس تخدام"، عىل التوايل. ويف المنس

رباءات يف رصبيا عىل أأن هذا املس تخدم اليف أأماكن العمل اخلاصة به أأو اخلاصة بغريه من الأشخاص". وكذكل ينص قانون 

نتاج فقط يف مصنعه أأو يف مصنع أأي خشص  أ خر لتلبية السابق حيق هل أأن "يس متر يف اس تغالل الاخرتاع لأغراض الإ

الاحتياجات اخلاصة به". ويف فنلندا، جيوز للمس تخدم السابق أأن يس متر يف اس تغالل الاخرتاع برشط أأن "حيافظ عىل 

هذا  "يفووينبغي ليك حيتج ابلس تثناء أأن يكون قد بدأأ يف اس تغالل الاخرتاع "جتاراي "  146الطبيعة العامة لالس تغالل"

س تخدم السابق أأن يس متر يف اس تغالل الاخرتاع "بقدر مماثل ملا اكن عليه احلال يف اترخي البدل". ويف رومانيا، جيوز لهذا امل 

عادة احلقوق".   نرش تنويه اإ

ل يف بعض البدلان، و .93 ، فينص القانون مثال  عىل أأن مع املؤسسة التجارية جنب ا اإىل جنبل ميكن نقل هذا احلق اإ

ل  "هذا احلق ل ث أأو ي باع اإ ىل ي ورَّ ل  147"مع املؤسسة التجارية جنبجنب ا اإ  جنب ا اإىل جنبأأو "ل ي سَمح بنقل هذا احلق اإ

ل  148"مع املؤسسة اليت نشأأ فهيا أأو اليت  مع املؤسسة التجارية جنب ا اإىل جنبأأو "احلق ]...[ ل جيوز نقهل اإىل خشص أ خر اإ

د فهيا اس تغالل الاخرتاع" أأو "ل ميكن أأن ي نقل حق اس تغالل الاخرتاع ] ل ق صِّ ل عن طريق املرياث، اإ وَّ ...[ أأو يؤول أأو حي 

ذا اكن مقروان     .149اليت اس ت خدم فهيا ذكل الاخرتاع" ابملؤسسة التجاريةاإ

                                         
 .افنلنديف ج من قانون الرباءات 71املادة   140

 .يف المنسامن قانون الرباءات  136املادة   141

 من قانون الرباءات يف جورجيا. 55املادة   142

 .يف هنغاراي 1995لعام  القانون الثالث والثالثنيمن  21املادة   143

 .يف هولندا 1995( من قانون الرباءات لعام 5)23املادة   144

 يف ابكس تان. 2000( من قانون الرباءات لعام 5)45املادة   145

 ابلطابع العام لالس تغالل". ابملثل، يف السويد، الرشط هو أأن املس تخدم السابق ميكنه الاس مترار يف اس تغالل الاخرتاع "مع الاحتفاظ  146

 .يف المنسامن قانون الرباءات  136املادة   147

 .يف جورجيامن قانون الرباءات  53املادة   148

 .1967-5727 يف اإرسائيلمن قانون الرباءات  63 املادة  149
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ض الرباءات للحصول عىل ترخيص  .94 فوَّ ىل م  ويف أأسرتاليا، ت طبَّق أأحاكٌم خاصٌة للسامح لطرف أ خر ابلتقدم بطلب اإ

يتوقف رساين مفعول طلب أأو براءة يف ظروف معينة ولكن ت عاد الرباءة أأو ي عاد ابلس مترار يف اس تغالل الاخرتاع عندما 

دة لالنتفاع  الطلب، من خالل منح متديد للمهةل عىل سبيل املثال. حدَّ َّه اختذ خطوات م  وجيب أأن يثبت الشخص أأن

 .150رساين مفعول الطلب أأو الرباءة ابلخرتاع أأو اس تغالهل نتيجة  لتوقف

ذا حدث الاس تخدام بعد الإبطال ولكن قبل يف بعض البدلاو .95 ن الأخرى، ميكن تطبيق اس تثناء الاس تخدام السابق اإ

عىل سبيل املثال، يف الياابن، ميكن لطرف أ خر أأن حيصل عىل ترخيص غري اس تئثاري حبق الرباءة يف ف الرباءة. فرتةاس تعادة 

يف الياابن أأو اكن يقوم ابس تعدادات لهذا الاس تخدام  احلالت اليت يكون فهيا الطرف قد معل، دون أأن يدري، ابلخرتاع

بطال الرباءة ولكن قبل اس تعادهتا، وكذكل عندما يكون الطرف ال خر قد قام هبذا الاس تخدام قبل اس تعادة تسجيل  بعد اإ

بَطل لمتديد   .151للفرتةم 

 الاس تثناء املتعلق ابلس تخدام السابق تنفيذعند التحدايت اليت تواهجها ادلول الأعضاء  .6

حمددة فامي يتعلق بتنفيذ هذا الاس تثناء عىل املس توى  حتدايت عن أأي ادلول الأعضاء يف الاس تبيانتبلغ مل  .96

ىل القضااي اليت قد تؤثر عىل الاس تخدام العميل لالس تثناء من قبل أأطراف ومع ذكل  152الوطين، تشري الفقرات التالية اإ

 خمتلفة.

ذا ما صاحب ذكل غياب لقرارات احملامك، قد تنشأأ النطاق ادلقيق لالس تثناء بوضوح.  بعض البدلان مل حتدد ،أأول   .97 واإ

 وحض العنارصتيف غالبية البدلان  سوابق قضائيةوجد ت، ل حاةل من عدم اليقني دلى خمتلف الأطراف. وعىل سبيل املثال

ىل ال فعاةل" أأو "حسن الادة أأو اجلس تعدادات الاأأو "س تخدام" الااملكونة لالس تثناء مثل ما يشلك " الهامة نية". ابلإضافة اإ

ددذكل، مل  أأعاله.  وردفرتة السامح رصاحة يف معظم القوانني، كام  وحمكبني اس تثناء الاس تخدام السابق  أأوجه التداخل حت 

ذا اكن نقل حقوق املس تخدمني الس املعينوابملثل، يف بعض البدلان، ل يوحض احلمك   ابقني ممكن ا عىل الإطالق.ما اإ

قلميية لتطبيقه.  خبصوصمسأأةل أأخرى  مثةوعالوة عىل ذكل،  .98 يف الفقرات  وردكام فهذا الاس تثناء تتعلق ابلقيود الإ

يف تكل  ىر أأعاله، يقترص نطاق اس تثناء الاس تخدام السابق يف العديد من البدلان عىل أأنشطة املس تخدم السابق اليت جت  

ذا اكن هذا التقييد  أأثريت تساؤلتيف هذا الصدد، عىل الأقل فامي يتعلق ابلحتاد الأورويب، وط. البدلان املعنية فق عام اإ

الإقلميي معلي ا أأو قابال  للتوفيق مع مبدأأ حرية حركة البضائع يف الاحتاد الأورويب.
ا أأن التوجيه الواحض بشأأن هذه وذ   153 كر أأيض 

                                         
د امل فوَّض رشوط هذا الرتخيص )يف أأسرتاليا( من قانون الرباءات 9)223 املادة الفرعيةانظر، عىل سبيل املثال،   150 ِّ د  (( مع مراعاة الظروف 5)22.21. حي 

تش أ ر يس بروجكت ديزاين  ضد رشكة  (HRC Project Design PTY LTD)ولكن يكون الرتخيص دون أأي اإاتوات )انظر قضية رشكة اإ

 .(APO) 12[ مكتب الرباءات الأسرتايل )1997] (Orford PTY LTD)اورفورد 
 .يف الياابنمن قانون الرباءات  176املادة   151

: عرب الرابطمن الاس تبيان املوجود  41انظر، عىل سبيل املثال، ردود ادلول الأعضاء عىل السؤال   152

https://www.wipo.int/scp/en/exceptions/#F6.  
أأنه يف قضية ، ةمجلعية ادلولية محلاية امللكية الفكريا وثيقة بشأأن حقوق املس تخدم السابق، 228د، أأوحض رد بلجياك عىل السؤال يف هذا الصد  153

الرباءة، رأأت حممكة العدل يف الاحتاد الأورويب أأن "ممارسة ماكل الرباءة  حقوق بشأأن استنفاد( Sterling( ضد سرتلنغ )Centrafarmس نرتافارم )

قه رباءة لبيع يف تكل ادلوةل ملنتج محمي ابال يف حظر اإحدى ادلول الأعضاء، مبوجب ترشيعات ه، قحل ماكل الرباءة يف دوةل عضو أأخرى من اكن قد سو 

https://www.wipo.int/scp/en/exceptions/#F6
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 وأأشار 154تاكفؤ الفرص بني ادلول الأعضاء يف الاحتاد الأورويب مكواقع لإجراء أأنشطة البحث والتطوير. س يكفلاملسأأةل 

ىل أأنه عىل الرمغ من أأن التأأثري الإقلميي حلقوق املس تخدم السابق ليس ذا فائدة تذكر للرشاكت العامةل عىل مس توى  أ خرون اإ

ل أأنهمتعدد اجلنس يات،  ا  اإ قل الصعب، نظر  حقوق املس تخدم السابق  نطاق أأن نرى كيف ميكن توس يع لرباءات،ل مييللطابع الإ

 155لتشمل الاس تخدام خارج الإقلمي املعين.

اثرةعدم وجود مبادئ توجهيية واحضة فامي يتعلق بأأي من القضااي املذكورة أأعاله قد يؤدي و  .99 ىل اإ فامي حتدايت معلية  اإ

دعت براءة أأو مس تخدم سابق أأو طرف أ خر. ذلكل،  ماكلمن قبل  ست تخذ ت، سواء اكنالتجاريةقرارات الختاذ يتعلق اب

ىل أأنه من املس تحسن، من منظور  156.وتبياهنا اإىل رضورة اس تكشاف القضااي املذكورة أأعاله بعض املنتدايت وأأشري أأيضا  اإ

 157ق املس تخدم.، تنس يق النظم واملامرسات السابقة املتعلقة حبقو والصناعية عىل الصعيد العامليالأنشطة الاقتصادية 

ثبات "الاس تخدام" منالعميل،  الصعيدذكل، عىل  فضال  عن .100 القضااي الأساس ية اليت جيب حتديدها  تعد مسأأةل اإ

مبوجب معظم القوانني، يتحمل املس تخدم السابق عبء . ف املس تخدم السابق دفعبوضوح من أأجل الاحتجاج بنجاح حبقوق/

ثبات حقه يف الاس تخدام السابق من  يف بعض احلالت، قد ل تكون هذه هممة سهةل لأن و 158 الأدةل الالزمة.خالل تقدمياإ

 يرشعيف الوقت اذلي كام أأنه  اإىل حد ما. يف املايض متوغةلاحلقائق اليت ميكن أأن تربر حق املس تخدم السابق عادة ما تكون 

السابق يف اس تخدام الاخرتاع، أأو جيري التحضري الفعال أأو اجلاد ملثل هذا الاس تخدام، قد ل يكون من  املس تخدمفيه 

دعوى قضائية يف  مواهجة ، يف حاةلوما هو مك الأدةل املطلوب نوع الأدةل اليت قد تكون مطلوبةما  كيف يقرر هلالواحض 

م السابق تسجيل دليل الاس تخدام السابق بشلك حصيح يف وقت املس تقبل. وابلتايل، من الأمهية مباكن أأن يضمن املس تخد

يف املامرسة العملية، و الاس تخدام حبيث ل يواجه املس تخدم السابق، عند نشوء الزناع، صعوابت يف تقدمي الأدةل املطلوبة.

                                         
ق أأو  ،قبل و  كة". ويشري بشأأن حرية حركة البضائع داخل السوق املشرت  ملعاهدة املنش ئة للجامعة الاقتصادية الأوروبيةال يتوافق مع قواعد  ،مبوافقتهس 

نه من الصعب، مع مراعاة ال غرض من الرد كذكل اإىل أأنه "بيامن من الواحض أأن موافقة ماكل الرباءة ليست حمل خالف يف حاةل الاس تخدام السابق، فاإ

ياك، يف حني أأن حق الاس تخدام السابق يف بلج ممارسة السوق ادلاخلية لالحتاد الأورويب، تصور ملاذا يؤدي الاس تخدام السابق يف بلجياك اإىل 

بشأأن  228، السؤال ةمجلعية ادلولية محلاية امللكية الفكريا وثيقة ]...[ ". انظر ل يؤدي اإىل ذكلالاس تخدام يف اإس بانيا أأو ادلول الأعضاء الأخرى 

 حقوق املس تخدم السابق، بلجياك.
يف الاحتاد الأورويب تقبل أأن الاس تخدام السابق يف  )س(أأن ادلوةل العضو : "لنفرتض مبا ييل ذكل ةمجلعية ادلولية محلاية امللكية الفكريا وحضت وثيقة  154

( ل تقبل أأن الاس تخدام السابق يف ادلوةل ص؛ لكن ادلوةل العضو ))س(حقوق املس تخدم السابق يف ادلوةل العضو  لإنشاء( اكٍف صادلوةل العضو )

ا أأكرث جاذبية لإنشاء مرافق صادلوةل العضو ) ذكل يجعلس  (. ص) حقوق املس تخدم السابق يف ادلوةل العضو لإنشاءاكٍف  )س(العضو  ( موقع 

س يؤدي  )س((، يف حني أأن الاس تخدام يف صو) )س( لك من يف س تنشأأ عنه حقوق مس تخدم سابق( صالبحث، لأن الاس تخدام السابق يف )

نشاء حقوق يف  بشأأن حقوق املس تخدم السابق،  228، السؤال ةامللكية الفكريمجلعية ادلولية محلاية ا وثيقة(". انظر ص، ولكن ليس ))س(فقط اإىل اإ

 بلجياك، املرجع نفسه.
: عرب الرابط، متاح Tegernsee Experts Group ،2012انظر تقرير حقوق املس تخدم السابق،   155

https://www.uspto.gov/sites/default/files/ip/global/prior_user_rights.pdf.  
بشأأن حقوق املس تخدم السابق، بلجياك؛ وتقرير حقوق املس تخدم السابق،  228، السؤال ةمجلعية ادلولية محلاية امللكية الفكريا وثيقةانظر   156

Tegernsee Experts Group ،2012.املرجع نفسه ، 
 الياابن اإىل ادلورة الثانية والثالثني للجنة الرباءات. الوثيقة املقدمة منانظر   157

والولايت املتحدة الأمريكية اليت تنص رصاحة عىل أأن عبء الإثبات يقع عىل  عىل سبيل املثال، انظر أأحاكم قوانني الربتغال وساو تويم وبرينسييب  158

 ابق.عاتق الشخص اذلي حيتج ابس تثناء/دفع الاس تخدام الس

https://www.uspto.gov/sites/default/files/ip/global/prior_user_rights.pdf
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ا عىل خصوصية احلاةل ومتطلبات القانون، قد يكون التسجيل املس متر  ا مل اعامتد  رغواب  فيه. ويف هذا لنشاط جتاري أأمر 

ا، فاإن  ةاملقدم تشري الوثيقةالصدد،  ا لأن الأنشطة التجارية احلالية أأصبحت أأكرث تنوع ا وتعقيد  ىل أأنه نظر  حاجة  مثةمن الياابن اإ

ا لضامن الأدةل.   159عىل وجه اخلصوص، لوحظ أأن رمقنة الأدةل يف بيئة الأعامل هذه رضورية.و اإىل طرق أأكرث تعقيد 

لكرتونيةبعض الأدوات  اس ت خدمتدد، يف هذا الصو .101 عىل وجود املعلومات يف اترخي ووقت  من أأجل توفري أأدةل اإ

فضال   161، أأو خدمة اخلمت الزمين الرمقي اجلديدة للويبو.160يف فرنسا (Soleauسولو ) مظروفحمددين، عىل سبيل املثال، 

جراءات لإثبات الاس تخدام السابق ت ذكل،  عن ح عىل سبيل اختاذ اإ  املوثقمبوجبه يوحض  طبيق نظام املوثق، واذلياقرت 

أأشاكل توثيق الاس تخدام من مماثل أأو أأي شلك أ خر  ،لأمر القضايئالتوثيق، والإشعار ابقائق قانونية ويضمن كفاءة أأدةل احل

 162السابق.

 ةاردالو  الوثيقة تشريذكل، من أأجل مساعدة املس تخدمني عىل اس تخدام نظام حق املس تخدم السابق،  فضال  عن .102

ىل أأمهية أأنشطة  ذاكءمن الياابن اإ  "1"ولهذا الغرض عىل وجه التحديد، جيمع مكتب الرباءات الياابين وينرش:  الوعي. اإ

فراديةدراسات  وأأمثةل عن حقوق املس تخدم السابق، واليت توحض نطاق حقوق املس تخدم السابق وتوحض حالت  اإ

حبقوق املس تخدم السابق )البياانت الببليوغرافية وموجز  واليت تتعلقاملهمة للمحامك قرارات ال "2و"فعيل؛ الس تخدام لال

 163الوقائع والقرارات للك قضية حممكة(.

 الاس تثناء املتعلق ابلس تخدام السابق تنفيذنتاجئ  .7

 املعلومات املتعلقة ابلس تخداممن قبل مس تخدم سابق، وابلتايل فاإن  لالخرتاع لس تخدام الرسيالاس تثناء اب يتعلق .103

وخبالف ما ي رفع من دعاوى قضائية يف هذا الصدد وما يصدر عهنا من  أأخرى. بأأي طريقة للجمهور تتاحأأو  ت سجلل 

حول وترية اس تخدام هذا الاس تثناء من قبل أأحصاب قرارات ت نرش، ل يتوفر سوى الزنر اليسري من البياانت الإحصائية 

 الوطين. الصعيدمل لتنفيذ اس تثناء الاس تخدام السابق عىل قياس التأأثري الاك بطبيعة احلال يصع بوهذا  املصلحة.

بضع ولايت عىل  نسبي ا، وتقترص قليلفامي يتعلق ابدلعاوى القضائية املتعلقة هبذا الاس تثناء، يبدو أأن عددها و  .104

اخنفاض عدد  لتربيرأأس باب خمتلفة  وقد ق دمت 164هبذا الاس تثناء.يتعلق في معظم البدلان، ل يوجد حمك قضايئ ف، قضائية

                                         
 الياابن اإىل ادلورة الثانية والثالثني للجنة الرباءات. الوثيقة املقدمة منانظر   159

يف اترخي معني.  نيابلفرنس ية( هو مظروف خمتوم يس تخدم كدليل عىل وجود معل وفكرة معين Enveloppe Soleau) (Soleauسولو ) مظروف  160

  .https://www.inpi.fr/fr/proteger-vos-creations/lenveloppe-soleau/enveloppe-soleauانظر: 
لكرتوني   خدمة اخلمت الزمين الرمقي  161 ميكن العثور عىل عرض و تثبت وجود ملف رمقي يف اترخي ووقت حمددين.  ااجلديدة يف الويبو يه شهادات موقعة اإ

: عرب الرابطلويبو يف ا عن خدمة اخلمت الزمين الرمقي تقدميي

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/wo_pbc_29/wo_pbc_29_presentation_on_wipo_digital_ti

mestamping_service.pdf.  
 فرنسا اإىل ادلورة الثانية والثالثني للجنة الرباءات. الوثيقة املقدمة منانظر   162

: عرب الرابطميكن الاطالع عىل قرارات احملامك الياابنية ابللغة الإجنلزيية   163

https://www.ip.courts.go.jp/eng/hanrei/judgments_list/150402/Vcms4_00000142.html.  
 ان.املقدمة من ادلول الأعضاء اإىل ادلورة الثانية والثالثني للجنة الرباءات وردودها عىل الاس تبي الواثئقانظر   164

https://www.inpi.fr/fr/proteger-vos-creations/lenveloppe-soleau/enveloppe-soleau
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/wo_pbc_29/wo_pbc_29_presentation_on_wipo_digital_timestamping_service.pdf
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/wo_pbc_29/wo_pbc_29_presentation_on_wipo_digital_timestamping_service.pdf
https://www.ip.courts.go.jp/eng/hanrei/judgments_list/150402/Vcms4_00000142.html
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ىل أأمور مهنا الولايت املتحدة الأمريكية،  ففيادلعاوى القضائية بشأأن هذا الاس تثناء.  ن ذكل يرجع اإ  الثقيلالعبء قيل اإ

قامةلأدةل الواحضة واملقنعة املطلوبة بتوفري ا ا املتعلقنسبي   ادلفع، واليت قد يرتدد الكثريون يف الاعامتد علهيا.  من أأجل اإ

ليه املس تخدم السابق عندما تتعذر عليه الإجراءات السابق  دفع الاس تخدامر هو أأن الاحامتل ال خو قد يكون أ خر ما يلجأأ اإ

تيان  نفاذ أأو عندما يكون من غري اجملدي ابلنس بة هل أأن يأأخذ خبيار الإ اخلاصة بعدم التعدي أأو البطالن أأو عدم قابلية الإ

ن التفسري أأما يف حاةل 165ابخرتاع مماثل أأو احلصول عىل ترخيص. الضيق وادلقيق لنطاق  اململكة املتحدة، فقد قيل اإ

تفسري أ خر  وقد ق دم 166قوق املس تخدم السابق يف ذكل البدل.حب الاحتجاجالاس تثناء من قبل احملامك جيعل من الصعب 

تسويهتا يف  ملمكنمن االأطراف  مطالباتلس تثناء يف كثري من الأحيان يف قضااي احملامك وهو أأن اب الاحتجاج عدم ملسأأةل

 167رسية. وتكون التسوية بطبيعة احلالمرحةل ما قبل التقايض، 

ا البحوث الاقتصادية اليت تركز حتديدا عىل  .105 حدى وقد  موضوع اس تثناء الاس تخدام السابق.وتندر أأيض  خلصت اإ

ىل لتحري اس تخدمت مناذج نظريةادلراسات اليت   ]مماثل[ بشلك اخرتاع عند ابتاكر" أأنه تأأثري حقوق املس تخدم السابق اإ

فبذكل  للغاية. جذابة وحق الاس تخدام لل خر يؤيت بامثر حد اخملرتعنيمنح براءة لأ  فاإنمزتامن تقريب ا، ويف وقت مس تقل 

لتفضيل ، وتكون احلوافز اخلاصة والاجامتعية الفعالية الاقتصاديةيف  وتقل نسبي ا اخلسارةاكفأأ الابتاكر املنافسة، وي   تتعزز

ذا غابت هذه احلقوق.  الاخرتاع عىل الاشرتاك يف الاخرتاع بشلك عام متوامئة بشلكالتفرد يف  168أأفضل مما هو احلال اإ

ن خطرتنص دراسة أأخرى عىل أأنه "أأول ، و  نافس اخرتاع مس تقلظهور  اإ ىل ترخيص  م  من شأأنه أأن يدفع أأحصاب الرباءات اإ

الاخرتاع املس تقل أأن يقلل من الإرساف يف  الاحتجاج بدفعاثني ا، من شأأن  التكنولوجيا، مما يؤدي اإىل خفض سعر السوق.

نافس اخرتاع مس تقلظهور  خطر خيلقيف لكتا احلالتني، ويف س باقات الرباءات.  كام حيدثهجود البحث والتطوير  أ لية  م 

  169،170".وهااليت تكبدحتد من أأرابح أأحصاب الرباءات اإىل مس توايت تتناسب مع تاكليف البحث والتطوير 

                                         
rights-user-media.com/prior-https://www.iam-: بيكر دونيلسن، عرب الرابط، عىل سبيل املثال، فامي يتعلق ابلولايت املتحدة: انظر  165

defence-patent-infringement.  
 .Tegernsee Experts Group ،2012انظر الرد الوارد من اململكة املتحدة يف تقرير حقوق املس تخدم السابق،   166

 .Tegernsee Experts Group ،2012أأملانيا وفرنسا يف تقرير حقوق املس تخدم السابق،  املقدم منرد الانظر، عىل سبيل املثال،   167

متاح عرب الرابط: ، 4(، ص 2006) 95، 92، املراجعة America Econ 96. اكرل شابريو، حقوق املس تخدم السابق،  168

http://faculty.haas.berkeley.edu/SHAPIRO/prior.pdf.  ا اإىل أأن: "حقوق املس تخدم السابق تقلل تلقائي ا من قد و خلص املؤلف أأيض 

يف وقت  أأن ت كتشف من أأطراف عديدة، لأن هذه يه الاخرتاعات اليت ي رحج املرتفعالرحب  هامشت عىل وجه التحديد لتكل الاخرتاعات ذات املاكفأ  

ا الاخرتاعات اليت من املرحج أأن ياكفهئا نظام الرباءات ويهواحد.   ما ، فاإن حقيقة اكتشاف اخرتاعالتحليل البايزيمن منظور و أأكرث من الالزم.  أأيض 

فاإن تقليل املاكفأأة عىل أأساس القوة السوقية أأمر  ذلكللهذا الاخرتاع مرتفع نسبي ا،  هامش الرحبعىل أأن  ت عد دليال  أأو أأكرث  مس تقلني من قبل طرفني

 ".مفيد
م مورير وسوزان سكوتشمر، دفع الاخرتاع املس تقل يف  169 يكونومياك،  جمال ستيفن اإ  .2002، 547-535 ، ص69 العددامللكية الفكرية، اإ

ا فريمونت س.، الاخرتاع املس تقل كدفع ضد   170 (، 4)90الرباءات، جمةل ُجعية مكتب الرباءات والعالمات التجارية،  ادعاء التعدي عىلانظر أأيض 

ل أأن نتاجئ املؤلف ميكن أأ 268-294(، 2008) ن تكون ذات . عىل الرمغ من أأن املنشور ل يركز بشلك خاص عىل اس تثناء الاس تخدام السابق، اإ

ذا أأعد   أأن يكون دفعا ل ينبغيأأن "الاخرتاع املس تقل يذهب اإىل املؤلف فصةل هبذا املوضوع.  ل اإ قبل تلقي اإشعار فعيل أأو  الاخرتاعاخملرتع املس تقل اإ

ا أ خر قد ابتكره ابلفعل.  تقليل احلافز لالخرتاع اإىل ما  ادلفع من الازدواجية املهدرة للجهود ويعزز نرش الاخرتاعات دون ذكل يقللو مضين بأأن خشص 

 دون احلد الأدىن الرضوري".

https://www.iam-media.com/prior-user-rights-defence-patent-infringement
https://www.iam-media.com/prior-user-rights-defence-patent-infringement
https://www.iam-media.com/prior-user-rights-defence-patent-infringement
http://faculty.haas.berkeley.edu/SHAPIRO/prior.pdf
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 بأأساليبالرباءات اخلاصة  عىلالاس تخدام السابق  اقتصار دفعيوجد عدد من املنشورات العلمية اليت تركز عىل و  .106

يف  القضااي املطروحةويبدو أأن معظم  2011.171العمل يف الولايت املتحدة الأمريكية قبل تعديل قانون الرباءات يف عام 

ابختصار، و الأرسار التجارية.حامية الرباءات و امحلاية املمنوحة مبوجب ر لك من نقاش حول دو ال  يف تتلخص تكل املنشورات

الرباءات من خالل تشجيع اخملرتعني عىل امحلاية املمنوحة مبوجب الاس تخدام السابق قد يضعف  دفعادعى النقاد أأن 

ىل املؤيدون  ذهب الاحتفاظ ابخرتاعاهتم كأرسار جتارية بدل  من الكشف عهنا يف طلبات الرباءات؛ بيامن أأن نظام الرباءات اإ

لقد ل  ، خاصة يف حاةل الرشاكت الصغرية واملتوسطة اتالاخرتاع أأنواع مبتكر وللك نوع من حال  اقتصاداي  مالمئ ا للك ي فص 

والصناعات اليت يكون الابتاكر فهيا تدرجيي ا.
يف هذا الصدد، خلص تقرير مكتب الولايت املتحدة للرباءات و 172،173

ىل أأن قانون و  ابلفعل، وأأن حامية  يتعايشان وهام، قانوان  وقانون الرباءات ميكن أأن يتعايشا  يةالتجار  الأرسارالعالمات اإ

مربرات اقتصادية  مثةالأرسار التجارية ذات قمية كبرية لرشاكت الولايت املتحدة واقتصاد الولايت املتحدة وعىل هذا النحو، 

 بدفعذكل، فامي يتعلق  فضال  عن 174الرباءات. التعدي عىل ضد ادعاءالاس تخدام السابق  دفعوس ياس ية مقنعة لتوفري 

ىل أأن  اتحة ادلفعالاس تخدام السابق عىل وجه التحديد، خلص التقرير، يف ُجةل أأمور، اإ يف ذكل البدل ل يبدو أأنه اكن  اترخي اإ

ا خلص التقريرو هل تأأثري كبري عىل الابتاكر.  ىل أأنه ل يوجد أأيض  س يكون هل تأأثري سليب عىل  ادلفعدليل ملموس يظهر أأن  اإ

 175.والتوظيفلتصنيع ا يف صاحل ادلفعمتويل املشاريع أأو الرشاكت الصغرية أأو اجلامعات أأو اخملرتعني املس تقلني وأأن 

                                         
U.S.C .املادة ،عدة أأمورمن بني راجع، (، 2011سبمترب  16) 284 ترشيع رمق 125، 29-112رمق  منشورقانون لهييي مسيث لالخرتاعات الأمريكية،   171

تنص  273املادة  اكنتقبل سن قانون لهييي مسيث، و لرباءات. ا التعدي عىلالسابق ليشمل حقوق املس تخدم دفع  نطاق من خالل توس يع  273 §

كجزء من قانون حامية اخملرتعني  273املادة  مث رش  عتالعمل.  بأأساليب املتعلقةرباءات الالسابق ينطبق عىل حقوق املس تخدم فع دل نطاق حمدودعىل 

 State Street Bank & Trustقضية مرصف س تيت سرتيت ) اس تجابة  لقرار حممكة الاس تئناف لدلائرة الفيدرالية يف 1999الأمريكيني لعام 
Co.( ضد مجموعة س يغناترش املالية )Signature Financial Groupواضيع املؤهةل للحامية مبوجب من املأأكد أأن أأساليب العمل  (، واذلي

 الرباءات.
دفع املس تخدم السابق عن احلاجة اإىل  يغين، مثل الرشاكت الصغرية واملتوسطة احلجم، الكياانت التجاريةأأنه ابلنس بة لأنواع معينة من  أأوحض التقرير  172

، مثل جمالت الإلكرتونيات والتصالت، تكون اتدرجيي   يكوناحلصول عىل براءات للك حتسني طفيف، وأأن الصناعات اليت مييل الابتاكر فهيا اإىل أأن 

ملاليك  متنفس(. دفع املس تخدم السابق: 2000) ابرين، يج. ر.. انظر، عىل سبيل املثال، معقوةل أأكرث من الناحية الاقتصاديةحامية الأرسار التجارية 

اكرل شابريو، حقوق املس تخدم و ، 273-261(، 4) 82اءات والعالمات التجارية، اكرثة لقانون الرباءات. جمةل ُجعية مكتب الرب  أأمالأرسار التجارية 

 ايةامحل عىلالأرسار التجارية  تفضيل. يالحظ املؤلف أأن أ اثر تشجيع اخملرتعني عىل (2006) 95، 92، املراجعة .America Econ 96 السابق،

ا تقرير  املمنوحة مبوجب ا. انظر أأيض   .2012، مكتب الولايت املتحدة الأمريكية ، يناير السابق دفع حقوق املس تخدمعن الرباءات ليست مفهومة جيد 
، جتدر الإشارة، من الناحية املفاهمييةولكن نطاق هذه الوثيقة،  ة عنالرباءات والأرسار التجارية خارجاملمنوحة مبوجب اية امحلبني  التداخلمسأأةل  ت عد  173

بق يف اإىل أأن املوضوع املطلوب حاميته مبوجب حامية الأرسار التجارية قد ل يكون ابلرضورة هو نفسه املوضوع املؤهل لس تثناء الاس تخدام السا

نه ، )املعلومات غري املكشوف عهنا( للحامية مبوجب الأرسار التجارية وذكل لأنه ليك يتأأهل املوضوعالعديد من البدلان.  ىل الالزتام ابحلفاظ ابلإضافة اإ فاإ

يف  ورد ، كامتريبس( ل تنطبق عىل س ياق حقوق املس تخدم السابق اتفاقمن  39عىل رسية املعلومات جيب احرتام رشوط أأخرى )انظر املادة 

 الأقسام أأعاله من هذه الوثيقة.
 .2012، مكتب الولايت املتحدة الأمريكية، يناير السابق دفع حقوق املس تخدمعن تقرير   174

 املرجع نفسه.  175
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ذا اكن يتعذر .107 ىل اس تنتاج عام بشأأن تأأثري اس تثناء الاس تخدام السابق يف س ياق البدلان اخملتلفة، واإ ل أأنه التوصل اإ  اإ

 أأنظمة الرباءات.لعديد من يف اجانب همم ه كام يتضح من العدد الكبري من البدلان اليت سنت هذا الاس تثناء، ي فرتض أأن
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