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الويبـو 

 

PT/DC/7
األصل  :  باالنكليزية 

التاريخ :  ٢٠٠٠/٥/١١ 

المنظمــة العالميـة للملكيــة الفكريــة 
جنيـف 

المؤتمر الدبلوماسي 
المعني باعتماد معاهدة قانون البراءات 

جنيف ، من ١١ مايو/أيار الى ٢ يونيه/حزيران ٢٠٠٠ 

المواد ٧ و٩ و١١ والقاعدة ١٢ 

اقتراح مقدم من وفد ألمانيا 

ترد فيما يلي تعديالت من اقتراح وفد ألمانيا لتوضيح معنى بعض األحكام . 
 

ــدة جـدا  في المادة ٧(٢) ، ينبغي حذف البند "٢" ألن االجراءات المعنية الوارد وصفها في المادة ٥ قد تكون معق
وهي أهم من مجرد ايداع طلب . وينبغي السماح للمكتب بأن يشترط التمثيل تسهيال لالجراء لمصلحة المودع . 

 
ــد "٦" ألن ضـرورة ارسـال االخطـار الـى المـودع مـن أهـم الحـاالت التـي  وفي المادة ٧(٢) ، ينبغي حذف البن
تستدعي شرط التمثيل . وعلى الصعيد العملي ، فـان االرسـال فـي بلـد أجنبـي مـن أآـثر االجـراءات تعقيـدا ومشـقة . ومـن 
مصلحة المودع وألغراض االجراءات المتعلقة بالطلب ينبغي أن يكون للمودع من يمثله ألغراض االرســال اذا لـم يكـن لـه 

أي عنوان في األراضي المعنية . 
 

A
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وفي المادة ٩ ، ينبغي اضافة حكم ينص على عدم بدء سريان المهل قبل أن يتم اخطــار المـودع بـها ومـا يـترتب 
ــوق  على عدم االمتثال لها من فقدان للحقوق . وتسمح هذه االضافة بتوضيح روح المعاهدة ، أي أن من المستحيل فقدان الحق

اذا لم يتول المكتب توجيه أي اخطار ولم يتح فرصة للمودع آي يعبر عن رأيه . 
 

وفي المادة ١١ ، من المقترح توضيح األحكام بالنص على أن عدم االمتثال للمهلــة التـي يحددهـا المكتـب تـؤدي 
ــراءات المنصـوص عليـه فـي المـادة ١١  مباشرة الى فقدان الحقوق . ومن غير ذلك التوضيح ، فقد ينشأ لبس بين وقف االج
وامكانية الطعن في قرار المكتب أمام القضاء . والغرض المنشود من معاهدة قـانون الـبراءات تنسـيق الجـانب الشـكلي مـن 

قانون البراءات . وليس من الممكن أن تنتهي الى تنسيق األحكام التي تنظم اجراءات المحاآم . 
 

والتعديـل المقـترح فـي القـاعدة ١٢(٤) رهـن باسـتحالة اعتمـاد التوضيـح  المقـترح فـي المـادة ١١ . فمـن غــير 
التوضيح في المادة ١١ ، تتفاوت مهل وقف االجراءات المنصوص عليها في المادة ١١ والمهلة المنصوص عليها ألغراض 
اجراءات المحاآم . وفي معظم الحاالت ، فان المهل المطالب بها للطعن أمام المحاآم أقل من شهرين . واذا اســتحال اعتمـاد 
التعديل المقترح في المادة ١١ ، فستســتدعي الحاجـة ضبـط المـهل فـي اجـراءات المحـاآم . ونظـرا الـى أن معـاهدة قـانون 
البراءات ال تهدف الى تنسيق اجراءات المحاآم ، فينبغي األخذ بمزيد من المرونة في القاعدة ١٢(٤) . واذا اســتحال اعتمـاد 

الصياغة المقترحة ، فستستدعي الحاجة الى قاعدة أآثر تفصيال . 
 

ومن المقترح حـذف القـاعدة ١٢(٥)"٧" ألن الحاجـة ال تسـتدعي حصـر مهمـة المكتـب فـي وقـف االجـراءات 
ــه السـرعة أو العجلـة .  المتعلقة بمهلة لمباشرة أحد االجراءات لدى المكتب بعد أن تمت الموافقة على التماس لبحثه على وج
فقد تكون هناك أسباب مشروعة تدفع المودع الى طلب وقف االجراءات في تلك الحالة لكي تتيسر للمكتب فرصــة البـت فـي 

صالحيته لوقف االجراءات أو عدم وقفها . 
 

ومن المقترح ادخال التعديالت الواردة أدناه في المواد والقاعدة المشار اليها أعاله : 
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المادة ٧ 

التمثيل 

 

[ التمثيل االلزامي ]   يجوز للطرف المتعاقد أن يشترط على المودع أو المــالك أو الشـخص المعنـي  (٢)

اآلخر تعيين ممثل ألغراض أي اجراء مباشر لدى المكتب خالف ما يلـي ، بعـد تاريخ االيداع : 

 

تسديد رسوم المحافظة ؛  "١"

 

["٢"        وأي اجراء مشار اليه في المادة ٥ ؛] 

 
وتسديد الرسوم ؛]  "٣"]

 

وايداع ترجمة ؛]  "٤"]

 

وأي اجراء آخر مقرر في الالئحة التنفيذية ؛]  "٥"]

 

"٦"         واصدار وصل أو اخطار من المكتب بشأن أي اجراء مشار اليه في البنود مـن "١" الـى 

 . "٥"

 
 

المادة ٩ 
االخطارات 

 
[ عدم االخطار ]   في حال لـم يخطـر المكتـب المـودع أو المـالك أو الشـخص المعنـي اآلخـر بعـدم  (٣)

ــودع أو  استيفاء أي شرط من الشروط المنصوص عليها في هذه المعاهدة أو الالئحة التنفيذية ، فان عدم االخطار ال يعفي الم

ــدء مهلـة حددهـا المكتـب ، شـرط مراعـاة  المالك أو الشخص المعني اآلخر من االلتزام باستيفاء ذلك الشرط وال يؤدي الى ب

المادة ١٠(١) . 

 

 

المادة ١١ 

وقف االجراءات المتعلقة بالمهل 

 

[ تمديـد المـهل ]   يجـوز للطـرف المتعـاقد أن ينـص فـي قوانينـه علـى تمديـد مهلـة حددهـا المكتــب  (١)

ألغراض أحد االجراءات المباشرة لديه بخصوص طلب أو براءة لتشمل المدة المقررة في الالئحة التنفيذية اذا آــان انقضـاء 

تلك المهلة يؤدي الى فقدان الحقوق فورا وتم التماس ذلك من المكتب وفقا للشروط المقررة فـي الالئحـة التنفيذيـة وفـي أحـد 

الموعدين التاليين ، حسب اختيار الطرف المتعاقد : 



 PT/DC/7
 - 4 -

 
 

 

قبل انقضاء المهلة ؛  "١"

 

وبعد انقضاء المهلة وخالل المهلة المقررة في الالئحة التنفيذية .  "٢"

 

[ مواصلة االجراءات ]   في حال لم يمتثل المودع أو المــالك لمهلـة حددهـا مكتـب الطـرف المتعـاقد  (٢)

ألحد االجراءات المباشرة لدى المكتب بخصوص طلب أو براءة وآان انقضاء تلك المهلة يؤدي الى فقدان الحقوق فورا ولــم 

يكن ذلك الطرف المتعاقد ينص في قوانينه على تمديد المهل وفقا للفقرة (١)"٢" ، على الطرف المتعاقد أن ينص في قوانينه 

على مواصلة االجراءات بخصوص الطلب أو البراءة ورد حقوق المودع أو المالك بخصوص ذلـك الطلـب أو تلـك الـبراءة 

عند االقتضاء اذا تم ما يلي : 

 

تم توجيه التماس بذلك الى المكتب وفقا للشروط المقررة في الالئحة التنفيذية ؛  "١"

 

وتم توجيه االلتماس واستيفاء آل الشروط التي تطبــق بموجبـها المهلـة المحـددة لمباشـرة  "٢"

االجراء المعني ، خالل المهلة المقررة في الالئحة التنفيذية . 

 
 

القاعدة ١٢ 

تفاصيل بشأن وقف االجراءات المتعلقة بالمهل بناء على المادة ١١ 

 

[ مهلة ايداع التماس بناء على المـادة ١١(٢)"٢" ]   ال يجـوز أن تنقضـي المهلـة المشـار اليـها فـي  (٤)

المادة ١١(٢)"٢" قبل أقل من شهرين شهر على األقل بعد اخطار مـن المكتـب بـأن المـودع لـم يمتثـل للمهلـة التـي حددهـا 

المكتب . اعتبارا من تاريخ انقضاء المهلة التي لم يتم االمتثال لها . 

 

[ االستثناءات المنصوص عليها في المادة ١١(٣) ]   ( أ )   ليــس الطـرف المتعـاقد ملزمـا بمـا يلـي  (٥)

بناء على المادة ١١(١) أو (٢) : 

 

ــق بمهلـة سـبق وقـف االجـراءات  وقف االجراءات لمرة ثانية أو ألية مرة الحقة فيما يتعل "١"]

بشأنها بناء على المادة ١١(١) أو (٢) ؛] 

 

ووقف االجراءات اليداع التماس لوقــف االجـراءات بنـاء علـى المـادة ١١(١) أو (٢) أو  "٢"

التماس لرد الحق بناء على المادة ١٢(١) ؛ 

 

ووقف االجراءات المتعلقة بمهلة لتسديد رسوم المحافظة ؛  "٣"
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ووقـف االجـراءات المتعلقـة بمهلة تشير اليها المادة ١٣(١) أو (٢) أو (٣) ؛  "٤"

 

ووقف االجراءات المتعلقة بمهلة لمباشرة أحـد االجـراءات لـدى مجلـس الطعـن أو هيئـة  "٥"]

مراجعة أخرى مؤلفة في اطار المكتب ؛] 

 

ووقف االجراءات المتعلقة بمهلة لمباشرة أحد االجراءات بين األطراف ؛  "٦"

 

["٧"        ووقف االجراءات المتعلقـة بمهلـة لمباشـرة أحـد االجـراءات لـدى المكتـب بعـد أن تمـت 

الموافقة على التماس لبحثه على وجه السرعة أو العجلة .] 

 
 

[ نهاية الوثيقة ] 
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