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 �ٕالنلكزيیةأ�صل: 
 2019سبمترب  11 التارخي:

 الدويل التسجيل بشأن الهاي لنظام القانوني بالتطوير املعني العامل الفريق

 الصناعية للتصاميم

 الثامنة الدورة
 2019 نومفرب 1ٕاىل أٔكتو�ر  30جنیف، من 

 من الالئحة التنفيذية املشرتكة 21اقرتاح بشأن إدخال تعديالت على القاعدة 

 املكتب ا�ويل من ٕا�دادوثیقة 

 معلومات أٔساس�یة أٔوال.

التفاق الهاي  1960 ووثیقة 1999و(ب) من الالحئة التنفيذیة املشرتكة بني وثیقة  "1")(أٔ)1(21بقًا للقا�دة ط  .1
 ،ال�س تدو�ن ٔأي تغیري لصاحب التسجیل ا�ويل ملٔأن حي جيب ")،التنفيذیة املشرتكة الحئةال" ف� یيل بعبارةاملُشار ٕا�هيا (

ن توقيع املا� اجلدید، جيب ٔأن �كو حتمل �ل�سٕامّا توقيع صاحب التسجیل ٔأو توقيع املا� اجلدید. وٕاذا اكنت اس��رة 
السلطة ا�تصة للطرف املتعاقد ا�ي ینمتي ٕالیه صاحب التسجیل ا�ويل تفيد ٔأن املا� اجلدید مرفقة �شهادة صادرة عن 

 املشرتكة). ةمن الالحئة التنفيذی "2)(ب)"1(21(القا�دة  لف الرشعي لصاحب التسجیل ا�ويلیبدو اخل ف�هو 

صاحب التسجیل حتمل توقيع املا�  لتدو�ن تغیريومن الناحية العملیة، �س�تقبل املكتب ا�ويل �نتظام طلبات  .2
، و�ري مرفقة �شهادة من سلطة تنازل س�ند، مثل و�ئقيةٔأد�  � الطلبات مرفقة مبا یفرتض ٔأّهنااجلدید. و�ادة ما �كون ت

، اوبعدهخمتصة. ويف ت� احلاالت، یُصدر املكتب ا�ويل رسا� خمالفة، ُخيطر فهيا املاَ� اجلدید �س�ت�ا� تدو�ن التغیري، 
 ) من الالحئة التنفيذیة املشرتكة).5) و(4(21اس�تدراك ت� ا�الفة (القا�دة ميكن للام� اجلدید 
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تعرتض سبيلهم ف� یتعلق وتُلقي أ�حاكم القانونیة الراهنة عبئا ثقيًال �ىل اكهل املالكني اجلدد، كام ٔأّن الصعو�ت اليت  .3
ويل. و�� یُقرتح تعدیل  رضوري، شأٔهنم يف ذ� شأٔن املكتب ا��ُكبّدمه عبء معل �ري ،الرشوط الّالزمة �ستيفاء

 تُقّدم دلیًال اكفيایُقّد�ا املا� اجلدید،  ، ٔأو ٔأیة وثیقة ٔأخرىالتنازل س�ندمن الالحئة التنفيذیة املشرتكة بغیة قبول  21 املادة
 لتدو�ن تغیري ملكية التسجیل.

 جلدیدال�س تغیري امللكية من قبل املا� ا �نیا.

 أ�ساس القانوين وفقًا التفاق الهاي

") �ىل 1999"وثیقة " بعبارة) التفاق الهاي (املُشار ٕا�هيا ف� یيل 1999) من وثیقة جنیف (1(16تنص املادة  .4
، ینبغي �ىل املكتب 1999) لوثیقة 1(16من املادة  "1�ولیة. ومعًال �لفقرة الفرعیة "تدو�ن التغیريات املتعلقة �لتسجیالت ا

 يف الس�ل ا�ويل. ا�ويل تدو�ن ٔأي تغیري يف ملكية التسجیل ا�ويل

ام لو اكن التدو�ن قد مت يف ینبغي ٔأن �كون � أ��ر ذاته ك�ىل ٔأن ٔأي تغیري  1999) من وثیقة 2(16وتنص املادة  .5
 .1جسل مكتب لك طرف متعاقد معين

") أ�حاكم املقاب� ف� 1960"وثیقة  ي (املُشار ٕا�هيا ف� یيل بعبارةالتفاق الها 1960من وثیقة  12ة وتتضمن املاد .6
 خيص تدو�ن ٔأي تغیري يف ملكية التسجیل ا�ويل.

من الالحئة التنفيذیة املشرتكة ٕاجراءات تدو�ن ٔأي تغیري، مشل ذ� تغیري ملكية التسجیل  21وتوحض القا�دة  .7
 ا�ويل.

 د واحلاالت الراهنةالقوا�

. 2�س��رة الرمسیة �س�ت�دامتدو�ن تغیري يف ملكية التسجیل ا�ويل ٕاىل املكتب ا�ويل  ال�سجيب ٔأن یُقّدم  .8
 �ل�سولكن ٕاذا اكن . ٔأ�دهام حيمل توقيعؤأن ٕامّا من قبل صاحب التسجیل ٔأو املا� اجلدید،  �ل�سوميكن ٔأن یُقّدم 

قد ا�ي ینمتي ٕالیه صاحب صادرة عن السلطة ا�تصة للطرف املتعا�شهادة يجب ٕارفاقه ف دید، حيمل توقيع املا� اجل
 "2)(ب)"1(21(القا�دة  لف الرشعي لصاحب التسجیل ا�ويلٔأن املا� اجلدید هو ف� یبدو اخلفيد ت  ا�ويل التسجیل

 من الالحئة التنفيذیة املشرتكة).

                                         
 خيضع ٕال�الن حممتل وفقا للحمك ذاته، يف �ا� تدو�ن تغیري يف امللكية. 1
 لطلب تدو�ن تغیري يف امللكية. DM/2جيب اس�ت�دام �س��رة  2
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 السابقة الالحئة التنفيذیة (ج) من1.19الالحئة التنفيذیة املشرتكة ٕاىل القا�دة  )(ب) من1(21و�ستند القا�دة احلالیة  .9
مجعیة  ل. و�ال1979يف �ام  التفاق الهاي السابقة لالحئة التنفيذیة(ج) من ا1.19 القا�دة اعُتمدتو  .3التفاق الهاي

شمل ٔأي خشص ٔأو هیئة من �ىل نطاق واسع لت ا "السلطة ا�تصة" ینبغي تأٔویله عبارةومؤمتر املمثلني، مت االتفاق �ىل ٔأن 
 .4ٕاصدار الشهادة املُطالب هبا ،مبوجب القانون الوطين ،حسب أ�صول املرخص هلم

وال �رد ٔأي تعریف أٓخر ملصطلح "السلطة ا�تصة" يف إالطار القانوين التفاق الهاي. وليس للمكتب ا�ويل قامئة  .10
وفقًا تصة" يف أ�طراف املتعاقدة ٔأو اليت ٕ�ماكهنا القيام بذ� رمسیة �لسلطات اليت تضطلع بدور "السلطة ا� 

 .املشرتكة )(ب) من الالحئة التنفيذیة1(21 لقا�دةل

وتقيض املامرسة القامئة يف املكتب ا�ويل يف هذا الصدد بأٔنّه لكّام قّدم ما� �دید شهادة صادرة عن مكتب ما ٕاىل  .11
املكتب ا�ويل، حتظى ت� الشهادة �لقبول ویُدّون التغیري. فعىل سبيل املثال، يف السابق، تلقّى املكتب ا�ويل شهادات 

عن ذ�، �رد يف  وفضالً  املعهد الفدرايل السو�رسي للملكية الفكریة.یة، ومن ت الت�ار ملاين للرباءات والعالمااملكتب ا�ٔ من 
 .5من الالحئة التنفيذیة املشرتكة "2)(ب)"1(21ار شهادة وفقًا للقا�دة لنظام التصاممي يف كندا حمك ٕالصد إالطار القانوين

 ا�تلفة اليت تفيض ٕاىل تغیري امللكية تالسيناریوها

عن  تنازل یرتتب هذا التغیري �ىل ٕا�رام عقدفقد  ما ٔ�س�باب متنو�ة وبطرق خمتلقة. تصممي صناعيقد تتغري ملكية  .12
وقد  ٔأو �ىل ٕا�ادة تنظمي �یان قانوين ٔأو تقس�ميه، ،معلیة انضامم (رشكة ٕاىل ٔأخرى)ٔأو �ىل  ،ملكية طلب تصممي ٔأو �سجی�
 .ذ القانون مثل إالرث ٔأو إالفالسٔأو �ىل تنفي یقيض بنقل امللكية، یرتتب كذ� �ىل حمك قضايئ

�س�ت�دم التسمیة املو�دة ٕاذ ت� أ�س�باب ٔأو الطرق ا�تلفة لتغیري امللكية، بني  املشرتكة وال متزي الالحئة التنفيذیة .13
السابق بعبارة  وٕاىل �ني تدو�ن التغیري يف الس�ل ا�ويل، �ُشار ٕاىل ما� التسجیل ا�ويل امللكية" مجلیع احلاالت. "تغیري

و�املا يف الس�ل ا�ويل.  "صاحب التسجیل ا�ويل" وهو الشخص الطبیعي ٔأو املعنوي ا�ي یدون التسجیل ا�ويل �مسه
 صاحب التسجیل ا�ويل.هو  املا� اجلدید یدون التغیري يف امللكية، یصبح

 أ��ر القانوين لتدو�ن تغیري يف امللكية

املتطلبات الرمسیة، ال �ري، من ٔأ�ل تدو�ن تغیري يف امللكية تدوینًا حصی�ًا يف ینص اتفاق الهاي �ىل استيفاء  .14
الوطين  س�لال يف  مبارشة قد متالس�ل ا�ويل. ولتدو�ن تغیري يف امللكية يف الس�ل ا�ويل أ��ر ذاته كام لو اكن التدو�ن 

 ).1960) من وثیقة 2(12؛ واملادة 1999) من وثیقة 2(16(املادة  كتب لك طرف متعاقد معينٔأو إالقلميي مل 

                                         
ینبغي للام� السابق ٔأن یوقع �ل�س، ٔأو یوقعه السابقة �ىل ٔأنه " الالحئة التنفيذیة(ج) من 1.19(ق). تنص القا�دة 02.21، الفقرة H/DC/6انظر الوثیقة  3

تصة التابعة ل�و� املا� اجلدید ٕاذا اس�ت�ال احلصول �ىل توقيع املا� السابق. ويف هذه احلا� أ��رية، ینبغي ٔأن یصحب �ل�س �شهادة من السلطة ا� 
ٔأو ا�و� املتعاقدة اليت اكن للام� السابق يف هذا الوقت ��ات حمل ٕاقامة فهيا، ٔأو منشأٔة املتعاقدة اليت اكن املا� السابق حيمل �نسيهتا عند تغیري امللكية، 

الرشعي للام� السابق صناعیة ٔأو جتاریة حقيقية و�دیة. وینبغي ٔأن �شهد السلطة ا�تصة وفقًا لٔ�د� املقدمة لها ٔأنه یتضح لها ٔأن املا� اجلدید هو اخللف 
ل�س، ؤأن ٔأ�د الرشوط الواردة يف امجل� السابقة قد اس�تويف. وینبغي ٔأن �كون الشهادة مؤر�ة ومزودة خبامت ٔأو توقيع السلطة حسب ما هو مذ�ور يف �

 ا�تصة. والغرض الوحيد من الشهادة هو السامح بتسجیل التغیري يف امللكية يف الس�ل ا�ويل.
 .25 ، الفقرةH/CR/III/5والوثیقة  H/A/III/5انظر الوثیقة  4
 ة.الحئة التصاممي الصناعیمن  49انظر القا�دة  5
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، يف بعض احلاالت، قد �رفض الطرف املتعاقد املعين ٔأ�ر تدو�ن تغیري يف امللكية يف ومن اجلد�ر ���ر ٔأیضا ٔأن .15
رفض ٔأ�ر تدو�ن  عّني د املُ ) ملكتب الطرف املتعاق1((�نیا)21بتعیينه. ولهذه الغایة، �ُرخص القا�دة الس�ل ا�ويل ف� یتعلق 

لتصاممي مماث� ٕاىل طرف أٓخر. و�الوة �ىل ذ�،  جزيئنقل تغیري يف امللكية استنادًا ٕاىل سبب موضوعي، �ىل غرار حظر 
ليس � ٔأ�ر يف ذ� ، ميكن لطرف متعاقد ٔأن یُعلن ٔأن تدو�ن تغیري يف امللكية يف الس�ل ا�ويل 1999وفقط مبوجب وثیقة 

 .19996) من وثیقة 2(16ٕاىل ٔأن �س�تمل املكتب بیا�ت ٔأو و�ئق مبوجب املادة  الطرف املتعاقد

 الصعو�ت املاث� ٔأمام املامرسة

كثريًا ما تت�ىل صعو�ت تتعلق بطلبات تدو�ن تغیريات امللكية اليت یقد�ا املالكون اجلدد. ومن املُسمل به ٔأن املا�  .16
نه يف الس�ل ا�ويل �ىل ٔأنه "صاحب التسجیل" اجلدید من مصلحته، بید اجلدید هو من یلمتس تدو�ن التغیري، ٔ�ن تدوی 

 ٔأن صاحب التسجیل السابق � مصل�ة ٔأقل ف� س�یؤول ٕالیه التسجیل بعد تغیري امللكية.

ؤأوىل الصعو�ت املتعلقة حباالت من هذا القبیل يه ٔأن �ل�س �ادة ما حيمل توقيع صاحب التسجیل اجلدید،  .17
تنازل ٔأو و�ئق ٔأخرى مشاهبة، ال ميكن قبولها مبوجب القا�دة احلالیة. ومن ّمث، یُضطر  عن س�ندنس�ة ب و�كون مرفقًا 

املكتب ا�ويل لرفض �ل�س، وُخيطر املا� اجلدید برضورة ٕارفاق �ل�س ٕاّما �شهادة صادرة عن سلطة خمتصة، ٔأو 
ضايف یقع �ىل �اتق املكتب ا�ويل، ومشألك ٔأخرى توقيعه من قبل صاحب التسجیل احلايل. ویفيض ذ� ٕاىل معل إ 

تعرتض سبيل املا� اجلدید ا�ي جيد نفسه يف معظم أ�حيان حتت طائ� ضیق الوقت الالزم للتدو�ن، مما حيول دون 
 مواص� �ضطالع بأٔعام� املرتبطة �لتصممي املس�ل.

 یتعلق �لسلطات ا�ول لها ٕاصدار الشهادات ذات و�نیًا، قد �سود يشء من �دم الیقني بني مس�ت�ديم النظام ف� .18
، ٕاذ ليس هناك معلومات �شأٔن ت� السلطات ا�تصة هبذه املسأٔ� يف أ�طراف "2)(ب)"1(21ة الص� مبوجب القا�د

 املتعاقدة. ویؤدي ذ� ٕاىل �دم الیقني ذاته �ى املكتب ا�ويل.

انضامم (رشكة ٕاىل درها السلطة ا�تصة من مؤسسة رمسیة يف �ا�  ت� الشهادة اليت تصو�لثًا، وٕان ّمت احلصول �ىل .19
قد �كون من الصعب، بل من ف، ٔ�ن املس�تخر�ات الرمسیة �ادة ما یمت احلصول �لهيا من الس�الت الرمسیة، ٔأخرى)

عترب جمرد عقد �كون مبثابة س�ند التنازل، ا�ي ی املس�تحیل ٔأحياً�، ٔأن حيصل املس�ت�دمون �ىل شهادة من السلطة ا�تصة 
 )(ب) من الالحئة التنفيذیة1(21بني طرفني. و�الفًا لبعض أ�حاكم القانونیة الوطنیة وإالقلميیة أ�خرى، ُحتّدد القا�دة 

 �دد الشهادات الصادرة عن "سلطة خمتصة" �شهادة وا�دة، وال تتيح ٕاماكنیة احلصول �ىل شهادة من اكتب �دل. املشرتكة

)(ب) بأٔن �كون الشهادة صادرة عن السلطة ا�تصة "للطرف املتعاقد ا�ي ینمتي ٕالیه 1(21 ورابعًا، تقيض القا�دة .20
الطرف املتعاقد ا�ي ینمتي ٕالیه  صاحب التسجیل". ويف بعض احلاالت، قد ینمتي املا� اجلدید ٕاىل طرف متعاقد �ري

دد ا�ي جيدون ٔأنفسهم مضطر�ن ٕاىل السعي صاحب التسجیل. ویُلقي ذ� بأٔعباء ٕاداریة ولغویة ٕاضافية �ىل املالكني اجل
 وراء الشهادة املعنیة واس�تال�ا من الطرف املتعاقد ا�ي ینمتي ٕالیه صاحب التسجیل.

                                         
، وا�امنرك، ومجهوریة �ور�، و�حتاد الرويس، والوال�ت نظمة أ�فریقية للملكية الفكریةقّدمت بیاً� لهذا الغرض: امل  1999أ�طراف املتعاقدة التالیة يف وثیقة  6

 املت�دة أ�مر�كية.
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)(ب) بأٔن �كون الشهادة صادرة عن السلطة ا�تصة يف الطرف املتعاقد ا�ي ینمتي 1(21ؤأ�ريًا، وٕاذ تقيض القا�دة  .21
ب� خمتلف وبلغة خمتلفة  عنن فهيا وثیقة التنازل، ٔأو ٔأیة وثیقة نقل ٔأخرى، صادرة ٕالیه صاحب التسجیل، مثّة �االت �كو

ب� ولغة الطرف املتعاقد ا�ي ینمتي ٕالیه صاحب التسجیل، وقد ال �كون بوسع السلطة ا�تصة يف هذه احلا� تقيمي ما عن 
". ويف �االت من هذا القبیل، قد یتعني يلهو ف� یبدو اخللف الرشعي لصاحب التسجیل ا�وٕاذا اكن "املا� اجلدید 

 اللجوء ٕاىل �دمات �رمجة ملكفة للحصول �ىل الشهادة املعنیة.

 حملة عن أٔنظمة امللكية الفكریة أ�خرى ذات الص� �لثا.

 نظام معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات (معاهدة الرباءات)

من الالحئة التنفيذیة ملعاهدة الرباءات (املُشار ٕا�هيا ف� یيل بعبارة "الحئة معاهدة الرباءات")  (�نیا)92تنظم القا�دة  .22
تدو�ن التغیريات. ومبوجب هذه القا�دة، یدّون املكتب ا�ويل التغیريات يف خشص املودع �ل�س من املودع ٔأو من مكتب 

 �سّمل الطلبات.

ال�سًا  یتلقى املكتب ا�ويل فعندما. واسع النطاق تفسرياً الحئة معاهدة الرباءات  من (�نیا)92 القا�دة ولطاملا تُفرس�  .23
ن �ىل ٔأنه " ن املكتب ا�ويل ذ� الشخص �ىل ٔأنه  املودعبتدو�ن تغیري من خشص �رغب يف ٔأن یُدو�  املودعاجلدید"، یُدّوِ

ُ لاملوافقة اخلطیة یُقّدم "املودع اجلدید" اجلدید، رشیطة ٔأن  ن، ٔأو ٔأيلمودع امل ٕالثبات التغیري يف  أٓخر و�ئقيدلیل  دو�
 .7املودع خشص

التغیري  لتدو�ن معوماً املكتب ا�ويل ها قبل اليت ی ، �كون الوثیقة �ًجتا عن عقد املودععندما �كون التغیري يف خشص و  .24
 .سلطة �امة خمتصة ٔأخرى ةاكتب �دل ٔأو ٔأی قبل من تصدیقه، دون احلا�ة ٕاىل تنازل س�ند�س�ة من  املودعيف خشص 

مل   �اليفو 8ذ�.بالسابق واملودع اجلدید  املودع، فٕانه خيطر املودعاملكتب ا�ويل تغیريًا يف خشص  یدّونعندما و  .25
، ويف هذه احلا� یعترب التغیري ؤ�نه مل كتابیاً ٕاماكنیة ��رتاض �ىل التغیري  � تُتاح، من قبل �ل�س�ىل  یوقع املودع

 .9ذ�بوخيطر املكتب ا�ويل � الطرفني  ،دّونیُ 

 ٕاساءة اس�ت�دام ٔأو تقدمي و�ئق مزورة يف ٕاطار نظام معاهدة الرباءات.ٔأیة ومل یمت إالبالغ ٕاىل �ّد ا�ٓن عن  .26

 نظام مدرید

الالحئة التنفيذیة املشرتكة مبوجب اتفاق مدرید �شأٔن التسجیل ا�ويل (د) من )(ب) و1(25معًال �لقا�دة  .27
)، جيب ٔأن حيمل ال�س تدو�ن تغیري يف "الحئة مدریدف� یيل �مس " اتعلق هبذا االتفاق (املشار ٕا�هيت والربوتو�ول امل للعالما

 .10اجلدید صاحب التسجیل ٔأو املكتب يف الطرف املتعاقد ا�ي ینمتي ٕالیه صا� التسجیل ٔأو املا�امللكية توقيع 

                                         
 .11.018B، الفقرة اهدة الرباءاتدلیل املودع بناء �ىل معانظر  7
 ).لتعل�ت إالداریة ملعاهدة الرباءاتملعاهدة التعاون �شأٔن الرباءات (االتعل�ت إالداریة من  "6"(ٔأ)422 البندانظر  8
 من التعل�ت إالداریة ملعاهدة الرباءات. (�نیا)422انظر البند  9

 " من الحئة مدرید4)(ٔأ)"2)(د) و(1)(ب)، و(1"، و(1)(ٔأ)"1(25انظر القا�دة  10
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تلف إالجراءات مقارنة بنظام الهاي معومًا. فعىل سبيل املثال، جيب ٔأن ويف نظام مدرید، �شارك املاكتب ٔأكرث يف خم  .28
) من الحئة مدرید). وجيوز تقدمي تعیني الحق ٔأو 1(9قدم الطلب ا�ويل ٕاىل املكتب ا�ويل من قبل مكتب املنشأٔ (القا�دة یُ 

لیه صاحب التسجیل ٕاىل املكتب ا�ويل من قبل مكتب الطرف املتعاقد ا�ي ینمتي إ ال�س لتدو�ن تغیري 
)(ب) من الحئة مدرید)، وكذ� مكتب الطرف املتعاقد ا�ي ینمتي ٕالیه املا� اجلدید يف �ا� 1(25)(أٔ) و2(24 (القا�د�ن

 )(ب) من الحئة مدرید).1(25ال�س تدو�ن تغیري يف امللكية (القا�دة 

)(ب) 2(24من یوقع �لیه (القا�د�ن  وعندما یُقّدم ٔأي ال�س من هذا القبیل ٕاىل املكتب، فٕان املكتب هو .29
)(د)). وبذ� یُنشئ نظام مدرید بيئة �ى ٔأعضائه ميكن يف ٕاطارها للماكتب مسا�دة املس�ت�دمني �يشء من املرونة. 1(25و

كية ومن شأٔن ذ� ٔأن �سا�د، �ىل و�ه اخلصوص، يف معاجلة احلاالت اليت یٌقّدم فهيا املا� اجلدید ال�سًا بتدو�ن تغیري املل 
 من �الل املكتب ا�ي ینمتي ٕالیه.

ٕاساءة اس�ت�دام نظام مدرید ٔأیضًا، شأٔنه يف ذ� شأٔن نظام معاهدة الرباءات، مل �سرتع انتباه املكتب ا�ويل ٔأیة  ويف .30
 �ّد ا�ٓن. ٕاىل ٔأو تقدمي و�ئق مزورة

من الالحئة التنفيذیة املشرتكة،  (�نیا)21) من الحئة مدرید، �ىل غرار القا�دة 4(27وفضًال عن ذ�، تتيح القا�دة  .31
تغیري يف امللكية ليس � ٔأي ٔأ�ر يف ذ� الطرف املتعاقد، ال ٕاماكنیة إال�الن بأٔن تدو�ن  ،ملكتب يف طرف متعاقد ُمعّني 

 �الستناد ٕاىل ٔأساس موضوعي.

 مرشوع معاهدة قانون التصاممي

ِّدة �ملستنداتاملتطلبات املتعلقة   املؤی

". و�ستند هذا احلمك، بقدر ل�س تدو�ن تغیري يف امللكيةمن معاهدة قانون التصاممي �ىل "ا 19ینص مرشوع املادة  .32
من الحئة معاهدة  14ة ومعاهدة قانون الرباءات. و�ملثل، صیغ مرشوع القا�دة معاهدة س�نغافور�بري، ٕاىل أ�حاكم املقاب� يف 

)(ب) و(و) من 1(11و�ن تغیري يف امللكية، قياسًا �ىل املادة قانون التصاممي، اليت تعرض �لتفصیل أ�حاكم املتعلقة بتد
 معاهدة س�نغافورة.

الرشوط املتعلقة �ملستندات )، حيّددان 2(14)، �القرتان مع مرشوع القا�دة 2) و(1(19كام ٔأن مرشوع املادة  .33
ِّدة لتدو�ن تغیري يف امللكية �جت عن   یيل:) �ىل ما 2(14. ٕاذ ینص مرشوع القا�دة عقداملؤی

وز ٔ�ي طرف متعاقد ٔأن یقتيض ٕارفاق ال�س تدو�ن التغیري يف امللكية الناجت عن عقد بأٔ�د املستندات جي )أٔ (
 التالیة، حسب اختیار الطرف امللمتِس:

ِّق للعقود (اكتب �دل) ٔأو ٔأیة  "1" قة من موث �س�ة عن العقد، وجيوز اقتضاء ٔأن �كون ت� النس�ة مصد�
 ها مطابقة للعقد أ�صيل؛سلطة خمتصة �امة أٔخرى، �عتبار 

قًا من  "2" ومس�تخرج من العقد یبّني التغیري يف امللكية، وجيوز اقتضاء ٔأن �كون ذ� املس�تخرج مصد�
ِّق للعقود (اكتب �دل) ٔأو ٔأیة سلطة خمتّصة �امة ٔأخرى، �عتباره مس�تخر�ًا مطابقًا للعقد أ�صيل؛  موث
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قة موقّعة من صاحب التسجیل وا "3"  ملا� اجلدید؛وشهادة نقل �ري مصد�

 وس�ند نقل �ري مصّدق موقّع من صاحب التسجیل واملا� اجلدید. "4"

ٕاذا جنم التغیري يف امللكية عن معلیة انضامم (رشكة ٕاىل ٔأخرى)، �از ٔ�ي )(ب) �ىل ٔأنّه "2(19وینص مرشوع املادة  .34
ومثّبتا لعملیة �نضامم، مثل طرف متعاقد ٔأن یقتيض ٕارفاق �ل�س بنس�ة عن س�ند �كون صادرًا عن السلطة ا�تصة 

ِّق  �س�ة عن مس�تخرج من الس�ل الت�اري، ؤأن �كون ت� النس�ة مصدقة من السلطة اليت ٔأصدرت الس�ند ٔأو من موث
 ".للعقود (اكتب �دل) ٔأو من ٔأیة سلطة خمتصة �امة أٔخرى، �عتبارها �س�ة مطابقة للس�ند أ�صيل

 ینجم التغیري يف امللكية عن عقد ٔأو معلیة انضامم بل عن سبب أٓخر، مثل ذا مل)(د) ٔأنّه "إ 2(19ویُبّني مرشوع املادة  .35
رس�ن القانون ٔأو قرار حممكة، �از ٔ�ي طرف متعاقد ٔأن یقتيض ٕارفاق �ل�س بنس�ة عن س�ند یثبت التغیري ؤأن �كون 

ِّق للعقود (اكتب  قة من السلطة اليت ٔأصدرت الس�ند ٔأو من موث ن ٔأیة سلطة خمتّصة �دل) ٔأو مت� النس�ة مصد�
 ".ٔأخرى �امة

أ�د� ٕاىل املكتب  (مزید من) وز ٔ�ي طرف متعاقد ٔأن یقتيض تقدمي"جي هكذ� �ىل ٔأن )7(19مرشوع املادة ینّص و  .36
يف ٔأیة وثیقة �ُشار ٕا�هيا يف  ، ٔأويف احلا� اليت قد �كون فهيا للمكتب شك معقول يف حصة ٔأي بیان وارد يف �ل�س

 ذاهتا. املادة

 نظمة الوطنیة/إالقلميیةا�ٔ 

 12أ�عضاء العرشة ا�ٔكرث تعیيناو  11للطلبات ب�ان املنشأٔ العرشة ا�ٔكرث ٕایدا�إاجراء حتلیل لٔ�حاكم القانونیة يف  بعد .37
يف العدید من أ�طراف املتعاقدة ینص �ىل ٕاماكنیة تقدمي ال�س تدو�ن التغیري يف  الوطينالهاي، یتّضح ٔأن القانون يف نظام 

ية من قبل املودع/املا� اجلدید، دون رشط احلصول �ىل توقيع املودع/صاحب التسجیل السابق يف اس��رة خمصصة امللك 
 .13امللكية  نقلالوثیقة اليت تثبت مبا فيه الكفایة  عن�� الغرض. ويف هذه احلا�، �كفي تقدمي جمرد �س�ة 

  

                                         
واململكة  ، اكنت ت� الب�ان اكلتايل: مجهوریة �ور�، ؤأملانیا، وسو�رسا، وفر�سا، والیا�ن، والوال�ت املت�دة أ�مر�كية، وهولندا، والصني،2018يف �ام  11

 املت�دة.
والوال�ت املت�دة أ�مر�كية، وسو�رسا، و�ر�یا، والیا�ن، ومجهوریة �ور�، والرنوجي، ، اكنت ت� أ�طراف املتعاقدة اكلتايل: �حتاد أ�ورويب، 2018يف �ام  12

 وس�نغافورة، و�حتاد الرويس، ؤأو�رانیا.
من  28والفصل  من قانون التصاممي، 29)، ؤأملانیا (الفصل الالحئة الفنیة لتصاممي امجلا�ة أ�وروبیةمن  23انظر أ�حاكم التالیة: �حتاد أ�ورويب (املادة  13

من  27من قانون التصاممي، واملادة  14من قانون التصاممي)، وسو�رسا (املادة  34)، وس�نغافورة (املادة املكتب أ�ملاين للرباءات والعالمات الت�اریةمرسوم 
 مرسوم التصاممي).
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 �عتبارات رابعا.

ِّدة  الرشط املتعلق �ملستندات املؤی

التقيید، و�لتايل  مفرطةاملشرتكة، بصیغهتا احلالیة،  الالحئة التنفيذیةمن  "2")(ب)1(21 القا�دةیبدو ٔأن صیا�ة  .38
 مثّة�ٕالضافة ٕاىل ذ�، وملكتب ا�ويل. �ىل �اتق اعبء معل �ري رضوري ب وتلقيفهيي �شلك عبئًا �بًريا �ىل املالكني اجلدد 

، و�ىل النحو في املقام أ�ولفطرف متعاقد. ال ضطالع بدور السلطة ا�تصة يفا�ول لها ��دم یقني �شأٔن املؤسسات 
، أٓنفا، ال �رد تعریف لسلطة خمتصة من هذا القبیل يف اتفاق الهاي، ٔأو يف الالحئة التنفيذیة املشرتكة، ٔأو 10الوارد يف الفقرة 

 لتطبیق اتفاق الهاي.يف التعل�ت إالداریة 

امللكية الفكریة أ�خرى، �ىل غرار نظام معاهدة الرباءات، �سا�د املس�ت�دم �ىل تدو�ن تغیري يف وأ�حاكم يف ٔأنظمة  .39
امللكية دون اقتضاء تقدمي شهادات ٕاضافية ٕاذا ما ّمت تقدمي دلیٍل اكٍف ٕالثبات التغیري املعين. ویبدو ٔأن املامرسة القامئة يف نظام 

لرباءات ا�ي یضّم ٔأحاكمًا مماث� يف هذا الصدد، مقارنة مبرشوع معاهدة معاهدة الرباءات ت�ىش ٔأكرث ومعاهدة قانون ا
 .14التصاممي قانون

�االت عن ٔأیة مدرید و الرباءات معاهدة  نظايم مبوجبمل یمت إالبالغ ، و�ىل �د �مل املكتب ا�ويلويف الوقت ذاته،  .40
بني  ن ٔأن �الفات قد تنشأٔ �ىل الرمغ مو  �دید.صاحب �سجیل /هبدف تدو�ن مودعو�ئق احتیالیة طلبات/ قُّدمت فهيا

، �ىل غرار املناز�ات القانونیة �شأٔن ٔأهلیة قضا� ٔأخرى �ري أ�د� الو�ئقيةب فٕاهنا تتعلق �البا، أ�هلیة �شأٔن طرافا�ٔ 
 �س�تفادة من حق امللكية الفكریة ٔأو إال�الل املزعوم �لثقة من قبل ٔأ�د املمثلني.

احلالیة، فٕان تقدمي توقيع صاحب التسجیل احلايل �ىل اس��رة �ل�س یعترب اكفيًا. و�لرمغ من وحّىت مبوجب القا�دة  .41
سهو� �زو�ر توقيع خطي من هذا القبیل، مل یمت إالبالغ حلّد ا�ٓن عن ٔأیة ٕاساءة اس�ت�دام ٔأو تقدمي ٔأیة طلبات مزورة 

 مبوجب نظام الهاي.

�س/وثیقة من �ب �حتیال لتدو�ن ما� �دید، فٕان الشخص ا�ي یقوم وٕان اكنت هناك �لفعل �ا� قُّدم فهيا ال .42
وس�تكون هذه النتي�ة راد�ا يف معظم احلاالت. نائیة يف ُ�ّل الوال�ت القضائیة. بذ� س�یكون عرضة ملالحقات قضائیة ج 

التغیري يف  سينقضا�ويل  ، فٕان املكتب�شلك �اطئ تدوینه، ٕاذا ثبت للمكتب ا�ويل ٔأن التغیري قد مت �الوة �ىل ذ�و 
 املشرتكة. الالحئة التنفيذیة) من 1(22معًال �لقا�دة وذ�  ه، من �الل تصحی�الس�ل ا�ويل

 رشوط، ینبغي ختفيف ٔأي تغیري يف امللكية تدو�ناملا� اجلدید ٕاذا ا�متس ، أٓنفاً �لنظر ٕاىل �عتبارات املذ�ورة و .43
 بوسع، س�یكون وفقًا ��و . ومعاهدة قانون التصامميلكية مبا ی�ىش مع معاهدة الرباءات يف امل  للتغیري قية املؤیدةئ الو�أ�د� 

 �ى�لرضورة  ةمعمتد �كون، دون ٔأن �ىل و�ه اخلصوصو ، مرن �ىل حنوالتالیة  املؤیدةاملكتب ا�ويل قبول املستندات 
 اكتب �دل ٔأو ٔأي سلطة �امة خمتصة ٔأخرى:

ن س�ند التنازل، و�ىل و�ه اخلصوص، بأٔي شلك من أ�شاكل فنس�ة ع ،عقدا جنم التغیري يف امللكية عن ٕاذ "1"
 ) من معاهدة قانون التصاممي؛2(14املُشار ٕا�هيا يف مرشوع القا�دة 

                                         
 ) من معاهدة قانون الرباءات.2(16انظر القا�دة  14
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د �كون صادرًا عن السلطة س�ة عن س�نن ف (رشكة ٕاىل ٔأخرى)،  معلیة انضاممذا جنم التغیري يف امللكية عن إ و  "2"
، 34)(ب) (انظر الفقرة 2(19، معًال مبرشوع املادة ي، مثل �س�ة عن مس�تخرج من الس�ل الت�ار ةا�تص
 ؛15ٔأ�اله)

 قرار احملمكة ٔأو نس�ة عنف ، رس�ن القانون ٔأو قرار حممكة، مثل سبب أٓخر ذا جنم التغیري يف امللكية عنوإ  "3"
 .16ٔأ�اله) 35(انظر الفقرة )(د) 2(19ٔأي س�ند ذي ص� صادر عن سلطة خمتصة، معًال مبرشوع املادة 

 امحلایة ٕاجراء

 �امل التسجیلمن املا� اجلدید و  املكتب ا�ويل �ّ  ُخيطر، غیري يف امللكية يف الس�ل ا�ويلت  یدّونعندما  .44
ٕاذا اكن ، ٔأ�اله 42يف الفقرة  و�ىل النحو املُشار ٕالیه، من مثّ املشرتكة. و  الالحئة التنفيذیة(أٔ) من )6(21السابق معًال �ملادة 

الس�ل  نقض التغیري يف وس�یفيض ذ� ٕاىل، یعرتض �ىل ذ�السابق ٔأن  لصاحب التسجیلميكن ، ل خطأ� التغیري قد ُجسّ 
 املكتب ا�ويل.من قبل ا�ويل 

، جيب ٔأن التغیري يف امللكية تؤیداليت  الو�ئقيةأ�د�  رشوطا�ي یمت فيه التخفيف من  نفسه يف الوقتو، ومع ذ� .45
ع صاحب ، املُدّونٔأن صاحب التسجیل السابق ميكن ٔأن یعرتض �ىل التغیري  التنفيذیة املشرتكة الالحئة  يفوحض� یُ  ما مل یُوقِّ

 .التسجیل السابق �ىل �ل�س

 اقرتاح �امسا.

 )(ب)1(21تعدیل القا�دة 

س�متكّن الصیا�ة و الوثیقة. ، بصیغهتا الواردة يف مرفق هذه 21)(ب) من املادة 1تعدیل صیا�ة الفقرة الفرعیة ( یُقرتح .46
 التنازل س�ندات�دد بناًء �ىل  مالكون یلمتسهالكية التسجیل ا�ويل اليت م التغیريات يف  تدو�ناملقرت�ة املكتب ا�ويل من 

یقة تقدم دلیال الصیا�ة املقرت�ة "وث  كام ٔأنٔأو قرارات احملامك ٔأو املستندات أ�خرى اليت تثبت نقل احلقوق حسب أ�صول. 
معاهدة ٔ�حاكم ذات الص� من مرشوع � دون إال�اللللمكتب ا�ويل بعض املرونة والسلطة التقد�ریة  نحٔأن ..." س�مت �ىل 

 .ٔأ�اله) 43،الفقرة انظر( قانون التصاممي

 )6(21تعدیل القا�دة 

واكن  ،املا� اجلدید ووقّع �لیهاملقرت�ة،  "2")(ب)1(21تغیري يف امللكية، مبوجب القا�دة  ال�س تدو�نذا مت تقدمي إ  .47
 بتدو�نلف الرشعي لصاحب التسجیل ا�ويل، فس�یقوم املكتب ا�ويل هو ف� یبدو اخلٔأن املا� اجلدید  یثبت مرفقًا �س�ند

 )(ٔأ).6(21السابق، معًال �لقا�دة  وصاحب التسجیلاجلدید  صاحب التسجیللك من  وٕاخطارالتغیري يف الس�ل ا�ويل 

، فقرة فرعیة �دیدة يف مرفق هذه الوثیقة �ىل النحو الوارد، )6(21ٕاىل الفقرة  ٔأن یُضافح ، یُقرت ومن �ب امحلایة .48
رة الفرعیة اجلدیدة هذه الفق وس�تتيحمن التعل�ت إالداریة ملعاهدة الرباءات.  (�نیا)422 للبندحمك قانوين مماثل وهو  –(ج) 

                                         
 لقا�دة احلالیة.یمت قبول مثل هذه النس�ة مبوجب ا 15
 یمت قبول مثل هذه النس�ة مبوجب القا�دة احلالیة. 16
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املكتب  سينقض ،هذه احلا�مثل ، ويف السابق ��رتاض �ىل التغیري يف امللكية لصاحب التسجیل(ج) )6املقرت�ة (
 .)1(22معًال �ملادة  ،ا�ويل التغیري عن طریق تصحیح يف الس�ل ا�ويل

ة ملعاهدة من التعل�ت إالداری ،ٔأ�الهالوارد  (�نیا)422 البند ،)(ج)6دیدة املقرت�ة (صیا�ة الفقرة الفرعیة اجل وتيل .49
من  ولكنعه صاحب التسجیل السابق. ومل یوق ال�سا حي� قدم املا� اجلدید املزعومحرص بذ� نطاق تطبیقه فت، اءاتالرب 

 توقيع بزتو�ر املفرتض مثالً قام املا� اجلدید ٕاذا ، دّونالسابق ٔأن یعرتض �ىل التغیري امل لصاحب التسجیلالواحض ٔأنه ميكن 
 �ىلنظرً�  ذ� قد ینطبق ، ٔ�نمنظور ٔأمعمن  من هذا القبیل احتیالمع التعامل  جيبو . �ل�س�ىل  صاحب التسجیل

 )."3")(ٔأ)1(21 القا�دةدويل (الت�يل عن �سجیل  تدو�ن ال�س مثل، طلبات ٔأخرى

 �رخي ا�خول �زي النفاذ

القامئ وٕاجراءات الفحص، مبا ٔأن التغیريات املقرت�ة ال تقتيض ٕاد�ال تعدیالت �برية �ىل نظام �كنولوجيا املعلومات  .50
 .21مكو�د لتنفيذ التعدیالت املقرت�ة �ىل القا�دة  2021ینا�ر  1یُقرتح �رخي 

ن الفریق العامل مدعو ٕاىل القيام إ  .51
 مبا یيل:

م يف  "1" النظر يف �قرتاح املقد�
 الوثیقة والتعلیق �لیه؛ هذه

والبت يف توجيه توصیة ٕاىل مجعیة  "2"
املقرت�ة  احتاد الهاي �ع�د التعدیالت

املشرتكة،  من الالحئة التنفيذیة 21للقا�دة 
�نة  يف املرشوع املرفق هبذه بصیغهتا املبي

الوثیقة، �ىل ٔأن �كون �رخي دخول �زي 
 .2021ینا�ر  1.النفاذ هو

 [یيل ذ� املرفق]
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 املشرتكةالالحئة التنفيذیة 
 التفاق الهاي 1960ووثیقة  1999لوثیقة 

 ])2021ینا�ر  1[(نّص �فذ اعتبارا من 

 21القا�دة 
 التغیري تدو�ن

[...] 

] (ٔأ) جيب ٔأن یقدم ال�س التدو�ن ٕاىل املكتب ا�ويل �ىل �س��رة الرمسیة املناس�بة ٕاذا اكن تقدمي �ل�س[ )1(
 �ل�س یتعلق مبا یيل:

يف ملكية التسجیل ا�ويل �لنس�بة ٕاىل لك التصاممي الصناعیة حمل التسجیل ا�ويل ٔأو  تغیري "1"
 بعضها؛

 ٔأو تغیري يف امس صاحب التسجیل ا�ويل ٔأو عنوانه؛ "2"

 ٔأو ختّلٍ عن التسجیل ا�ويل �لنس�بة ٕاىل ٔأي من أ�طراف املتعاقدة املعینة ٔأو مجیعها؛ "3"

لقرصه �ىل تصممي صناعي وا�د ٔأو ٔأكرث من التصاممي ٔأو انتقاص من التسجیل ا�ويل  "4"
 الصناعیة حمل التسجیل ا�ويل �لنس�بة ٕاىل ٔأي من أ�طراف املتعاقدة املعینة ٔأو مجیعها.

جيب ٔأن یقدم �ل�س ویوقعه صاحب التسجیل ا�ويل. ومع ذ�، جيوز للام� اجلدید ٔأن یقدم  (ب)
 ط مرا�اة ما یيل:ال�سًا لتدو�ن تغیري يف امللكية، �رش 

 ٔأن �كون �ل�س موقعًا من صاحب التسجیل ا�ويل؛ "1"

من السلطة ا�تصة للطرف  �شهادة ٔأو ٔأن �كون �ل�س موقعًا من املا� اجلدید ومصحو�ً  "2"
یبدو اخللف الرشعي  املا� اجلدید هو ف� ٔأن قّدم دلیال �ىلبوثیقة تُ  ويل تفيداملتعاقد ا�ي ینمتي ٕالیه صاحب التسجیل ا�

 لصاحب التسجیل ا�ويل.

[...] 

] (ٔأ) یتوىل املكتب ا�ويل فورًا تدو�ن التغیري يف الس�ل ا�ويل وٕا�الم صاحب تدو�ن التغیري وإالخطار به[ )6(
ٕا�الم التسجیل ا�ويل بذ�، رشط ٔأن �كون �ل�س سل�ً. ويف �ال تدو�ن تغیري يف امللكية، یتوىل املكتب ا�ويل 

 صاحب التسجیل ا�ويل اجلدید وصاحب التسجیل ا�ويل السابق.

ن التغیري �لتارخي ا�ي یتسمل فيه املكتب ا�ويل �ل�س مس�توفيًا الرشوط املطبقة. وٕاذا ورد يف  (ب) یدو�
 ا�ويل ٔأن یلزتم بذ�.�ل�س ٔأن التغیري ینبغي تدوینه بعد تغیري أٓخر ٔأو بعد جتدید التسجیل ا�ويل، وجب �ىل املكتب 
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ن التغیريعندما  (ج) ید وفقًا للفقرة الفرعیة من املا� اجلد ال�سيف امللكية بناًء �ىل  یدو�
ن.مل  ٔأنّهكام  التغیري یُعترب، املكتب ا�ويل �ىتغیري كتابًیا ویعرتض صاحب التسجیل السابق �ىل ال "2" (ب) )1(  یُدو�

 .الطرفني بذ�� املكتب ا�ويل  وُخيطر

[...] 

 [هنایة املرفق والوثیقة]
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