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استخدام املزارعني و/أو مستولدي النباتات لالخرتاعات  استثناءات وتقييدات حقوق الرباءات:
 مبوجب براءةاحملمية 

عدادمن وثيقة  مانة اإ  الأ

 مقدمة

ىل  17، اليت عقدت يف الفرتة من العرشيناتفقت اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات )اللجنة( يف دورهتا  .9 يناير  39اإ
عدادفامي يتعلق مبوضوع "اس تثناءات وتقييدات حقوق الربا ،1092 وثيقة تستند من بيهنا واثئق  ءات" عىل أأن تتوىل الأمانة اإ

ىل الإسهامات الواردة من ادلول الأعضاء بشأأن الكيفية اليت ت   يف بدلاهنا أأو  التالية الأربعذ هبا الاس تثناءات والتقييدات نف  فهيا اإ
جراءات احلصول عىل ترصحي  "9"أأل ويه ، دون تقيمي فعالية تكل الاس تثناءات والتقييدات: أأنظمهتا الإقلميية من  رمسياإ

لزامية  "3"واستنفاد حقوق الرباءات،  "1"، ملعنيةا السلطات اس تددا  و  "2"، س تددا  احلكويالاوومنح الرتاخيص الإ
  .املزارعني و/أأو مس تودلي النبااتت لالخرتاعات احملمية مبوجب براءة

خة C. 8343ابلقرار سالف اذلكر، دعت الأمانة، من خالل املذكرة  ومعاًل  .1 ادلول الأعضاء  ،1092مارس  90 املؤر 
ىل املكتب ادلويل تضيف هبا مزيدً  ىل تقدمي معلومات اإ قلميية اإ د يف ردودها من املعلومات عىل ما ور اوماكتب الرباءات الإ

املذكورة أأعاله أأو  الأربعفامي يتعلق ابلس تثناءات والتقييدات  اتعىل الاس تبيان بشأأن اس تثناءات وتقييدات حقوق الرباء
قلميية اليت مل تكن قد قدمت بعد ردودها عىل وعالوًة  ثه.حتد    عىل ذكل، دعيت ادلول الأعضاء وماكتب الرباءات الإ

ىل الوفاء  بذكل. الاس تبيان اإ

ابس تددا  املزارعني وعىل ذكل، تعرض هذه الوثيقة معلومات بشأأن كيفية تنفيذ الاس تثناءات والتقييدات املتعلقة  .3
ىل توفري نظرة عامة شامةل  .يف ادلول الأعضاء مية مبوجب براءةو/أأو مس تودلي النبااتت لالخرتاعات احمل  وتري الوثيقة اإ

ىل الردود الأصلية اليت قدمهتا ادلول  ومقارنة لتنفيذ هذا الاس تثناء مبقتىض القوانني السارية دلى ادلول الأعضاء. ويشار اإ
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قلميية للرباءات لتوضيح نطاق الاس تثناء يف ول عي نة.الأعضاء وأأحد املاكتب الإ ويتاح الاس تبيان وما ورد هل من  ية قضائية م 
ردود من ادلول الأعضاء ابلاكمل عىل املوقع الإلكرتوين ملنتدى اللجنة يف العنوان التايل: 

http://www.wipo.int/scp/en/exceptions.  ويعرض املوقع مجيع الردود عىل هيئة مصفوفة بروابط تشعبية اإىل لك
ىل املعلومات الواردة فهيا. قسم مضن لك رد، وذكل  لتسهيل الوصول اإ

والقانون  "3"؛ أأهداف الس ياسة العامة من منح الاس تثناءو  "1"خلفية؛  "9" أأقسا : أأربعةوتتكون هذه الوثيقة من  .2
 وحتدايت التنفيذ.  "2"؛ الساري ونطاق الاس تثناء

 خلفية

ابس تددا  املزارعني قوانيهنا السارية تنص عىل اس تثناءات و/أأو تقييدات تتعلق  أأفادت ادلول الأعضاء الآيت ذكرها أأن   .5
البوس نة و  بلغارايو  الربتغالو  الربازيلو  أأملانياو  أألبانياو  س بانيااإ  :و/أأو مس تودلي النبااتت لالخرتاعات احملمية مبوجب براءة

 فنلنداو  فرنساو  رصبياو سويرساو  السويدو  سلوفاكياو  ادلامنركو  مجهورية مودلوفاو  امجلهورية التش يكيةو  بولنداو  والهرسك
 اليواننو  هولنداو  المنساو  الرنوجيو  اململكة املتحدةو  اململكة العربية السعوديةو  املكس يكو  ليتوانياو  لتفياو كرواتياو  فيتنا و 

 (.12)اجملموع: 

املزارعني و/أأو مس تودلي النبااتت س تددا  اس تثناءات أأو تقييدات فامي يتعلق اب وضعتاكن عدد ادلول اليت و  .6
ذا اكنت بسائر أأنواع  أأقل  مقارنة لالخرتاعات احملمية مبوجب براءة ىل أأن ه، أأوًل، اإ الاس تثناءات والتقييدات. ولعل  ذكل يرجع اإ

ماكنية امحلاية ابلرباءات واحليواانت النبااتت يمتكنوا اس تثناًء ل  فال داعَي ملنح املزارعني ومس تودلي النبااتت، مستبعدًة من اإ

اس تددا  اخرتاعات نباتية أأو حيوانيةمن 
1

تكفهل براءة تتعلق  . واثنًيا، فالقوانني الوطنية قد تتباين فامي يتعلق بنطاق احلق اذلي
كثارمبادة لها القدرة عىل  ىل مواد  بيولوجية أأخرى  اإ ىل أأي حد ميتد نطاق براءة تتعلق مبادة بيولوجية اإ  من انجتةنفسها، أأي: اإ
كثارها أأو تاكثرها وحتمل نفس خصائص املادة احملمية ابلرباءة. ومن مث ، مفدى رضورية توفري اس تثناءات وتقييدات بعيهنا  اإ

ماكنية تطبيق قاعدة الاستنفاد العام  قد خيتلفا فامي بني ادلول الأعضاء.  الإكثار أأو التاكثرمثل ذكل  نتاج ة عىلوكذكل مدى اإ

أأربعة أأنواع من الاس تثناءات والتقييدات عن ، بصفة عامة، من ادلول الأعضاء املذكورة أأعالهوكشفت الردود الواردة  .7
 يف هذا اجملال:

كثار النبااتت أأو ت س تغل جتاراًي من قبل صاحب الرباءة أأو مبوافقته  "9" عندما تب اع املواد املس تددمة يف اإ
ه يف مزيد من معليات حصادللمزارع أأن يس تدد  نتاج  ي رص حالزراعية،  ليس تددهما أأحد املزارعني يف الأغراض

خل( مواد  التاكثر الإكثار أأو ن  بيع )اإ من قبل صاحب الرباءة أأو  التناسل احليواينيف مزرعته اخلاصة؛ وابملثل فاإ
من  وي شار اإىل ذكللزراعية )مبوافقته يعين مضنًيا الترصحي للمزارع بأأن يس تدد  احليواانت احملمية ابلرباءة للأغراض ا

 "اس تددا  املزارعني"(؛عبارة ب هنا فصاعًدا 

الإكثار أأو التاكثر واليت جرى احلصول علهيا من  ناجتة منال  الرباءة ليشمل املواد البيولوجية حقنطاق  ل ميتد "1"
ذا اكن نتاج الإ  رحت يف السوق من قبل صاحب الرباءة أأو مبوافقته، اإ كثار أأو التاكثر ينتج ابلرضورة مواد  بيولوجية ط 

يف و  قت املوادُّ البيولوجية لأجهل، رشيطة أأل تس تدد  املواد اليت جرى احلصول علهيا عن الاس تددا  اذلي س  
كثار أأو تاكثر لحقة ) ىل ذكل منمعليات اإ "اس تددا  املواد  نتاج الإكثار يف الغرض اذلي عبارة هنا فصاعًدا ب  وي شار اإ

و  قت لأجهل  "(؛س 

                                                
1

 انظر الرد الوارد من الهند. 
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ىل نطاق ل ميتد  "3" )وي شار  اس تنباطهصنف نبايت جديد أأو  اس تحداثحق الرباءة ليشمل الأعامل اليت هتدف اإ
ليه من هنا فصاعًدا ب   (؛صنف نبايت جديد" اس تنباط"عبارة اإ

ي عىل براءة سابقة، ميكن  "2" عندما ل يس تطيع مس تودل نبااتت أأن يس تغل  احلق يف صنف نبايت دون التعد 
جبارياس تصدار  حيصل عىل ترخيص متبادل برشوط . ويف مثل هذه احلاةل، حيق لصاحب الرباءة أأن ترخيص اإ

 لرتخيص املتبادل الإجباري"(.معقوةل لس تددا  الصنف النبايت احملمي )وي شار اإىل ذكل من هنا فصاعًدا بـ"ا

بشأأن امحلاية القانونية  9112يوليو  6الصادر عن الربملان الأورويب واجمللس يف  EC/98/44وحيث أأن  التوجيه  .2
م اس تثناءات و  البيوتكنولوجيةلالخرتاعات  أأعاله "2طو  "1"و "9"تقييدات حقوق الرباءات فامي يتعلق ابلأنواع ينظ  

2
، فليس 

 من أأورواب. معظمهاشة أأن  البدلان اليت أأجابت عىل هذا القسم حتديًدا من بني أأقسا  الاس تبيان اكنت يف مما يدعو لدله 

اس تثناءات املزارعني ومس تودلي النبااتت من علومات عن ورد  بعض البدلان عىل هذا القسم من أأقسا  الاس تبيان مب .1
حقوق الأصناف النباتية، بدل من حقوق الرباءات

3
، املوقع الإلكرتوين ملنتدى اللجنةن  تكل املعلومات، املتاحة عىل . وفامي أأ 

ذ أأن  اللجنة بصدد النظر يف ن  هذه الوثيقة ل تشمل ذكل النوع من املعلومات، اإ اس تثناءات وتقييدات حقوق  مفيدة أأيًضا، فاإ
 .الرباءات

 أأهداف الس ياسة العامة من منح الاس تثناء

بصفة عامة، ذكرت الردود الواردة من ادلول الأعضاء أأن  الغرض من اس تثناء املزارعني ومس تودلي النبااتت هو  .90
حتقيق التوازن بني مصاحل صاحب الرباءة من ومصاحل املزارعني ومس تودلي النبااتت بعد بيع املنتج احملمي ابلرباءة. وعىل 

نتاج سبيل املثال، فقد أأوحض الرد الوارد من فرنسا  أأن  الاس تثناء يربط ما بني حقوق الرباءات وبني قوانني الإ
ساءة اس تغالل الاحتاكر اذلي تكفهل  النبايت/احليواين. وذكر الرد الوارد من الربتغال أأن  هدف الس ياسة العامة هو "جتنُّب اإ

ىل )9اءات املذكورة من )". وابلنظر عن كثب، يتبني  أأن  لك نوع من الاس تثناملزارعنيالرباءة، وحامية حقوق  ( أأعاله 2( اإ
 ينطوي عىل اعتبار خمتلف من اعتبارات الس ياسة العامة.

 من قبل املزارعني تناسلالاس تددا  الزراعي للنبااتت الناجتة من الإكثار واحليواانت الناجتة من ال 

ن  هدف الس ياسة العامة من هذا الاس تثناء، بصفة عامة، هو متكني املزارعني من اس   .99 تددا  املواد البيولوجية احملمية اإ
ذا ما اكن اس تدداهما يف الأغراض اليت بيعت من أأجلها، أأي الاس تددا  الزراعي. تناسلبرباءات والناجتة من الإكثار أأو ال  ، اإ

اعة لغرض الزرنتاج حصاده من المنسا وأأملانيا أأن  "الهدف هو السامح للمزارع بأأن يس تدد  جزًءا من  الواردةوذكرت الردود 
نتاج الزراعي وتباع لهذا  ذ أأن  املقصود من البذور هو الإ ن اكنت املواد املس تددمة يف الإكثار محمية برباءة، اإ مرة أأخرى واإ

دخال ما يقتضيه تغيري املوضوع من تعديالت، عىل التناسل احليواين".  الغرض" وأأن  ذكل "ينطبق، مع اإ

ىل التشابه بني  .91 أأو تطبيق  الاس تددا  الشخيص أأو غري التجارياملزارعني وبني  ثناءاس ت وأأشار بعض ادلول الأعضاء اإ
قاعدة الاستنفاد

4
س بانيا يوحض   أأن  اس تددا  املزارعني . وعىل سبيل املثال،  للنبااتت الناجتة من الإكثار فالرد الوارد من اإ

                                                
2

 9112يوليو  6الصادر عن الربملان الأورويب واجمللس يف الصادر عن  EC/98/44من التوجيه  99من املادة  9أأشار العديد من البدلان اإىل الفقرة  
بشأأن يوليو  17الصادرة عن جملس الاحتاد الأورويب يف  1900/12من لحئة اجمللس رمق  92، واملادة بشأأن امحلاية القانونية لالخرتاعات البيوتكنولوجية

( أأو قوانني وفنلندا ،وفرنسا ،والسويد، وسلوفاكيا ،ركمناادل، و أأملانيا، و س بانيا( )اإ 117حقوق اجملمتعات احمللية املتعلقة ابلأصناف النباتية )اجلريدة الرمسية 
  الأورويب بصفة عامة )لتفيا، وليتوانيا، وهولندا(.الاحتاد 

3
رسائيل، وأأوغندا، وبواتن، وبوركينا فاسو، ومجهورية كوراي، وجنوب أأفريقيا، والسودان، وفرنسا، والفلبني، انظر الردود الواردة من   الأرجنتني، واإ

 .والهند، والولايت املتحدة الأمريكية
4

 انظر الرد الوارد من الرنوجي. 
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س لأغراض جتارية، حيث يظل "يش به اس تددا  الاخرتاعات احملمية بصفة خشصية ولي واحليواانت الناجتة من التناسل
د الرد  الاس تددا  مقترًصا عىل وجه التحديد عىل احتياجات أأنشطة الاستيالد الزراعي أأو احليواين". وابملثل، فقد شد 

 الوارد من رصبيا عىل أأن  الاس تثناء "ل جيوز أأن ي س تدد  يف أأغراض جتارية".

د بعض ادلول الأعضاء عىل أأمهية  .93 نتاج الزراعي. وعىل سبيل املثال، فالرد  اس تنباطويشد   أأصناف نباتية جديدة لالإ
املقد   من املكس يك يذكر أأن  "نشاط املزارعني التقليدي اذلي ينطوي عىل اس تددا  مواد  حية مكصدر للتنوع )للحصول 

س بانيا اإىل عىل أأصناف جديدة(  أأن  الاس تددا  احلر للبذور أأو مواد ينبغي أأل ي عترب أأمًرا حمظوًرا". ويشري الردُّ الوارد من اإ
نتاج الزراعي واحليواين وحاميته".  التناسل احليواين من قبل املزارعني ينبغي أأن ي سمح به "لتطوير الإ

ىل   أأصناف جديدة اس تنباطأأو  اس تحداثالأعامل الرامية اإ

لهيا أأصناف نباتية جديدة من بني أأهداف الس يا اس تنباطاعترب بعض ادلول الأعضاء أأن   .92 سة العامة اليت يستند اإ
للأطراف الثالثة ابس تددا  املواد البيولوجية احملمية برباءات. وعىل سبيل املثال، فالرد الوارد من  يسمحالاس تثناء اذلي 

عاقة التطور التكنولويج،  ىل أأن  الهدف من الاس تثناء هو "عد  اإ عوالسامح اباملكس يك يشري اإ  وتدمع لأنشطة اليت تشج  
املبتكر القابل للتطبيق صناعًيا والتحسينات التقنية ونرش املعرفة التكنولوجية مضن جمال الرباءات املتعلقة ابملواد  النشاط

احلية". وأأوحض الرد الوارد من سويرسا أأن  "الامتياز املكفول ملس تودلي النبااتت وفقًا لقانون حامية الأصناف النباتية واملسأأةل 
ية مبوجب الرباءة ينبغي أأن ي ذكرا يف س ياق امتياز الاس تددا  التجرييب. وامتياز املس تودلين يشّك   املتعلقة هبا بشأأن امحلا

قيًدا ذا شأأن عىل قانون حامية الأصناف النباتية ول يقترص أأثره عىل المتكني من استيالد الأصناف النباتية اجلديدة 
منا أأيًضا، يف الوقت الراهن، اس تغالحفسب،  واس تنباطها ذن من املاكل الرشعي للصنف النبايت الأصيل".واإ  ها جتاراًي دون اإ

 الأصناف النباتيةحقوق فامي يتعلق حبقوق الرباءات و  الرتخيص املتبادل الإجباري

جراء  فرنساوذكر الرد الوارد من  .95 ابعتباره تقييًدا حلقوق  الرتخيص املتبادل الإجباريأأن  هدف الس ياسة العامة من اإ
 حقوق الأصناف النباتية هو "تشجيع ماليك الرباءات عىل منح الرتخيص طوعًا". الرباءات وكذكل

 القانون الساري ونطاق الاس تثناء

 الاس تددا  الزراعي للمواد الناجتة عن الإكثار أأو احليواانت من قبل املزارعني

 نطاق حقوق الرباءات فامي يتعلق ابملواد البيولوجية

دة ، الأعضاءوأأشار عدد من ادلول  .96 ىل أأن  امحلاية املمنوحة مبوجب براءة ملادة بيولوجية لها خصائص حمد  كقاعدة عامة، اإ
ولها نفس تكل  نتيجة الاخرتاع تشمل أأيًضا أأي مادة بيولوجية مش تقة من تكل املادة البيولوجية عن طريق التاكثر أأو الإكثار

اخلصائص سواء يف صورة مطابقة أأو متباينة
5

ذا اكنت . وذكر الرد الوارد  ل اإ من المنسا أأن  املواد البيولوجية ل تمتتع ابمحلاية اإ
نتاج مواد   ن  امحلاية اليت تكفلها الرباءة عىل معلية اإ "مش تقة اش تقاقًا مبارًشا" من مواد  بيولوجية محمية برباءة. وابملثل، فاإ

 بارشة من خالل تكل العملية.املواد البيولوجية اليت جرى احلصول علهيا م بيولوجية ميتد نطاقها ليشمل 

 للمواد الناجتة عن الإكثار أأو احليواانت من قبل املزارعنيالنطاق العا  لالس تثناء لأغراض الاس تددا  الزراعي 

ن  بعض ادلول الأعضاء ينص عىل اس تثناء  .97 الاس تددا  وعىل سبيل احلد   من حقوق الرباءات املذكورة أأعاله، فاإ
كثار النبااتت، بصفالإكثار أأو احليواانت من قبل املزارعني الزراعي للمواد الناجتة عن ة . وفامي يتعلق ابملواد املس تددمة يف اإ

كثار النبااتت  بيععامة، تنص قوانيهنا عىل أأن    بأأي صورة أأخرى من قبل صاحب جتارايً ها اس تغالل أأو  املواد املس تددمة يف اإ

                                                
5

 .9110( من قانون الرباءات يف المنسا لس نة 9)ب()11عىل سبيل املثال، املادة  
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اعية ينطوي عىل الترصحي ذلكل املزارع ابس تددا  نتاج حصاده يف الإكثار الرباءة أأو مبوافقته ليس تددهما مزارع يف أأغراض زر
أأو التاكثر بنفسه ويف مزرعته اخلاصة

6
 . 

ن  بيع حيواانت الرتبية أأو غريها من مواد التناسل احليواين أأو  .92 وفامي خيص مواد التناسل احليواين، بصفة عامة، فاإ
الرباءة أأو مبوافقته ملزارع ينطوي عىل الترصحي ذلكل املزارع ابس تددا  اس تغاللها جتاراًي بأأي صورة أأخرى من قبل صاحب 

احليواانت احملمية يف الأغراض الزراعية
7

اتحة املاش ية أأو غريها من مواد التناسل احليواين لأغراض مبارشة  . ويشمل ذكل "اإ
نشاطه الزراعي"، دون "البيع"

8
طار نشاط لالستيالد التجاري أأو لأغراض نشاط من   أأو "الاس تغالل التجاري" يف اإ

 القبيل. هذا

 الترصحي الضمين عرب الاس تغالل التجاري

ي منح هذا الاس تثناء مبوجب مفهو  الترصحي الضمين املدرج يف بيع املواد. وينص قانون امجلهورية التش يكية عىل أأن   .91
ب احلصول علهيا "من مالكها أأو مبوافقته" ح ى يكون الاس تددا  يف الأنشطة الزراعية مرص ًحا املواد "املشموةل برباءة" جي

به
9

. وذكر الرد الوارد من بلغاراي أأن  "البيع أأو أأي صورة من صور املتاجرة ينطوي عىل ترصحي للمنتج الزراعي بأأن يس تدد  
انجت حصاده لأغراض الإكثار أأو التاكثر يف مزرعته"

10
. 

 تددا  يف أأغراض الاسزتراع أأو الزراعة أأو لأغراض غري جتاريةالاس  

بصفة عامة، ل يشمل اس تثناء  اس تددا  املزارعني "الاس تغالَل التجاري" أأو "نشاط الاستيالد التجاري" أأو "البيع  .10
طار نشاٍط لالستيالد التجاري". وكام جاء يف  ن  العديد الردين الواردين منيف اإ من القوانني الوطنية  ادلامنرك وفرنسا، فاإ

ق هذا الاس تثناء عىل اس تددا  نتاج حصاد املزارع لالستيالد أأو الإكثار بنفسه ويف مزرعته اخلاصة تطب  
11

. ويف اليوانن، 
الاس تثناء املتعلق ابس تددا  النتاج احملصود واحليواانت من قبل املزارع يسمح هل مببارشة أأنشطته الزراعية اخلاصة

12
  . 

ن  العديد من ادلول الأعضاء قد وفامي يتعلق اب .19 س تددا  املزارعني حليوان أأو مواد تناسل حيوانية لغرض زراعي، فاإ
ن ه ل يشمل  أأوحضت أأن ه فامي أأن  مثل ذكل الاس تددا  يشمل اس تددا  املزارع ملواد تناسل حيوانية يف أأنشطته الزراعية، فاإ

فقد  أأعامل جتارية، من قبيل نشاط الاستيالد التجاري. وعىل سبيل املثال،اس تددا  املزارع ملواد تناسل حيوانية فامي يتعلق ب

                                                
6

املادة  يف المنسا؛من قانون الرباءات  11 (؛ املادة53/90( من قانون الرباءات )اجلريدة الرمسية للبوس نة والهرسك، رمق 3)73عىل سبيل املثال، املادة  
  ارقأأ )اجلريدة الرمسية  اكرواتي يف رباءاتال( من قانون 3)65املادة  ؛مجهورية مودلوفا يفخرتاع بشأأن حامية الا 50/1002 رمق ن( من القانو3)13
منرك )قانون رمق اادليف  املوحد رباءاتالمن قانون  (1)ب()3املادة  ؛(21/1099و  912/1090، 30/1001، 76/1007، 27/1005، 973/1003
( 3)و (9)ب()3املادة  ا؛فنلنديف  رباءاتالن قانون م (9)ب()3املادة  ؛لتفيا يفرباءات ال( من قانون 2)91(؛ املادة 1001يناير  12 الصادر يف 19

براءات الاخرتاع، شهادات امحلاية  بشأأن 235/1009)القانون رمق  اسلوفاكي يف اءاتالرب ( من قانون 3)96واملادة  يف الرنوجي؛رباءات المن قانون 
  التمكيلية(.

7
 بشأأن امللكية الصناعية يف أألبانيا. 1127( من القانون رمق 32ثال، املادة )عىل سبيل امل  

8
)اجلريدة الرمسية للبوس نة والهرسك، رمق ( من قانون الرباءات 1)75( من قانون الرباءات يف المنسا؛ واملادة 3)ج()11عىل سبيل املثال، املادة  

 المنسا.من قانون الرباءات يف  11(، وابملثل، املادة 53/90
9

 بشأأن الاخرتاعات ومقرتحات الرتش يد(. 517/9110( من قانون الرباءات يف التش يك )القانون رمق 1)65املادة  
10

و  912/1090، 30/1001، 76/1007، 27/1005، 973/1003  قانون الرباءات )اجلريدة الرمسية أأرقا ( من3()65عىل ذات املنوال، املادة ) 
ن قانون م (9)ب()3؛ املادة (1001يناير  12 الصادر يف 19منرك )قانون رمق اادليف  املوحد رباءاتالمن قانون  (1)ب()3املادة (؛ 21/1099
 (.1090نومفرب  91الصادر يف  152/1090وأآخر تعديالته ابلقانون رمق  9167ديسمرب  95الصادر يف  550/67ا )رمق فنلنديف  رباءاتال

11
( من قانون امللكية الفكرية يف L613-5-1)املادة ؛ (1001يناير  12 الصادر يف 19منرك )قانون رمق اادليف  حداملو  رباءاتالقانون )ب( من 3املادة  

 فرنسا.
12

س بانيا  1172من القانون رمق  32يف اليوانن، وعىل ذات املنوال املادة  319/1009( من املرسو  الرئايس رمق 9)1املادة   بشأأن امللكية الصناعية يف اإ
 شطته الزراعية"."لأغراض أأن 
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ذكر الرد الوارد من اململكة املتحدة أأن ه ليس مسموًحا للمزارع بأأن يبيع أأي حيواانت أأو مواد تناسل حيوانية مش تقة من 
ي". ويف لتفيا، ينبغي أأن يشمل "اس تددامه الزراعي للحيوان الأصيل أأو املواد الأصلية يف س ياق نشاط استيالد جتار 

الإذن تقدمي حيوان أأو مواد تناسل حيوانية لغرض أأداء أأنشطة زراعية
13

س بانيا، جيوز للمزارع أأن يواصل "أأنشطته  . ويف اإ
لالسزتراع أأو الاستيالد دون البيع يف س ياق نشاط استيالد جتاري أأو لأغراض نشاط من هذا القبيل"، كام أأن ه "ينبغي أأن 

ىل أأن  هذا التطور القانوين مل يتطابق  س بانيا يشري اإ النطاق والرتتيبات مع ما ينص عليه القانون". غري أأن  الرد الوارد من اإ
 بعد. يقع

 والقيود علهيارشوط أأنشطة الاسزتراع املسموح هبا 

دة عىل اس تددا  املزارعني أأو يضع لها رشوًطا معي نة،  .11 من قبيل سداد بعض ادلول الأعضاء ينص عىل قيود حمد 
والالحئة التنفيذية رمق  1900/12لحئة اجمللس رمق من  92تعويض. وذكر الرد الوارد من هولندا أأن  الرشوط قد وضعهتا املادة 

ل عىل ( 9. عىل سبيل املثال، )272/1001 كثار النبااتت ل ينطبق اإ أأنواع نباتية زراعية اس تثناء املواد املس تددمة يف اإ
( وجتوز معاجلة نتاج احلصاد لأغراض 3ت قي د حيازة املزارع مكًيا ابلقدر الالز  ملتطلبات ما ميلكه؛ ) لو( 1) بعيهنا؛

ليه، رهنًا ابلقيود الوطنية؛ )  صغار املزارعني( ول يكون 2الاسزتراع، سواء من قبل املزارع نفسه أأو مبوجب خدمات تؤدى اإ
خرون ملزمني بسداد تعويض عادل لصاحب الرباءة، ن الآ كون املزارعو( وي5الرباءة؛ )ملزمني بسداد أأي تعويضات لصاحب 

نتاج املرخ ص للمواد املس تددمة يف الإكثار من نفس  عىل أأن يكون التعويض أأقل بقدر معقول من املبلغ اذلي ي دفع نظري الإ
ور الوقت، مع أأخذ الأصناف ( ميكن أأن تتغري القمية الفعلية ذلكل التعويض العادل مع مر 6الصنف يف املنطقة نفسها؛ )

( اشرتاط سداد املزارع 9املس تثناة يف الاعتبار. وابملثل، فقد أأفادت اململكة املتحدة بأأن  الرشوط يف قانوهنا تشمل ")
)ابس تثناء "صغار املزارعني"( لتعويض عادل لصاحب الرباءة )عىل أأن يكون التعويض أأقل  مما اكن املزارع ليدفعه لرشاء مزيد 

( وجيب عىل لك من املزارع وصاحب الرباءة تقدمي معلومات حمددة 1ملواد املس تددمة يف الإكثار من حائز الرباءة(؛ )من ا
بعيهنا عند طلب الطرف الآخر

14
 ." 

وذكر الرد الوارد من بولندا أأن  حدود اس تددا  املزارعني للمواد البيولوجية املشموةل ابلرباءات ورشوط ذكل  .13
ن تكون يه ذاهتا الاس تثناءات املمنوحة املزارعني مبوجب القانون الوطين محلاية الأصناف النباتيةالاس تددا  ينبغي أأ 

15
 .

وذكر الرد الوارد من الرنوجي أأن ه "جيوز للمكل، مبوجب لحئة تنظميية، أأن يقرر الرشوط واحلدود املتعلقة حبقوق املزارعني"، 
منا "ينبغي أأل ي لز  املزارع بسداد تعويض".    واإ

ويف ادلامنرك، يضع وزير الشؤون الاقتصادية والتجارية رشوط اس تغالل املزارعني ملواد التناسل احليواين .12
16

، فامي أأن  
 اس تثناء اس تددا  املزارعني فامي يتعلق ابملواد احليوانية ي طب ق يف اململكة املتحدة دون قيود "عىل مجيع أأصناف احليواانت".

 وأأ احليواانت  وأأ رعني أأن ينالوا موافقة صاحب الرباءة ح ى ميكهنم نقل نتاج احملاصيل ويف سويرسا، جيب عىل املزا .15
ل امتيازات املزارعني فامي يتعلق ابلأغذية مواد الاستيالد احليواين  لأغراض الاستيالد. "ومجيع التفاقات اليت تقيد أأو تعط 

وعلف احليواانت تكون ابطةل من أأساسها" يف سويرًسا. وذكر الرد الوارد من السويد أأن  حق املزارع "جيب أأل ي امرس بدرجة 
 مصلحة صاحب الرباءة يف الاعتبار". أأكرب مما هو معقول، عىل أأن تؤخذ احتياجات املزارع و 

                                                
13

 ( من قانون الرباءات يف لتفيا.5)91املادة  
14

 (.A1يف اململكة املتحدة وملحقه الأول ) 9177()أأ( من قانون الرباءات لس نة 6) 60املادة  
15

نباتية )جريدة القوانني الرمسية ال  بشأأن امحلاية القانونية للأصناف 1003يونيو  16من قانون امللكية الصناعية يف بولندا والقانون الصادر يف  13املادة  
 (.661، النص 11، و1007لس نة  277، النص 916، و1006لس نة  9300، النص 937أأرقا  

16
 .(1001يناير  12 الصادر يف 19منرك )قانون رمق اادليف  املوحد رباءاتالمن قانون )ب( 3املادة  
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 ميكن تالفيه لالاس تددا  غري املقصود أأو اذلي 

ذكر عدد قليل من ادلول الأعضاء رصاحة أأن  نطاق حامية الرباءات املتعلقة ابملواد النباتية واحليوانية ل ميتد ليشمل  .16
ن  حامية الرباءات ل تنطبق اس تددا  املنتجات غري املقصود أأو اذلي ل ميكن تالفيه تقنًيا. ووفقً  ا للرد الوارد من المنسا، فاإ

عىل املواد البيولوجية اليت جرى احلصول علهيا "عن غري قصد أأو بطريق ل ميكن تالفيه تقنًيا يف قطاع الزراعة"
17

. وابملثل، 
ية اليت اكن انتاهجا زراعًيا "أأمًرا فالقانون يف أأملانيا ينص عىل أأن  حقوق صاحب الرباءة ينبغي أأل تنطبق عىل املواد البيولوج 

عارًضا أأو ل ميكن تالفيه تقنًيا"
18
. 

 اس تددا  املواد املس تددمة يف الإكثار يف الغرض اذلي سو  قت لأجهل

تنص بعض قوانني ادلول الأعضاء عىل أأن  امحلاية اليت متنحها الرباءة ل ميتد نطاقها ليشمل املواد البيولوجية اليت جرى  .17
ينتج ابلرضورة عن واد بيولوجية مطروحة يف السوق، "م ى اكن الإكثار أأو التاكثر ملهيا من الإكثار أأو التاكثر احلصول عل

اس تعامل املواد البيولوجية يف الغرض اذلي سو  قت لأجهل"
19
ق املواد البيولوجية  . مفن املمكن، عىل سبيل املثال، أأن ت سو 

لالس تددا  يف حديقة خاصة، أأو لس تنباط منتج بيولويج. وينطبق الاس تثناء لالس تددا  الزراعي من قبل املزارعني، أأو 
ذا مل ت س تدد  املواد اليت جرى احلصول علهيا يف مزيد من الإكثار أأو التاكثر. وعىل سبيل املثال، فالرد الوارد من بولندا  اإ

كثار أأو تاكثر وحيدً  ىل أأن  فعال من هذا القبيل ينبغي أأن يكون "فعل اإ ا". وذكر الرد الوارد من المنسا أأن  حامية يشري اإ
الرباءات "ل ميتد نطاقها ليشمل املواد البيولوجية اليت جرى احلصول علهيا ابلتاكثر التناسيل أأو اخلرضي ملواد بيولوجية 

ذا اكن الت قلمي املنطقة الاقتصادية الأوروبية من قبل صاحب الرباءة أأو مبوافقته، اإ اكثر التناسيل مطروحة يف السوق داخل اإ
عن الاس تعامل اذلي سو  قت املواد البيولوجية لأجهل، رشيطة أأل ت س تدد  املواد اليت جرى أأو اخلرضي ينتج ابلرضورة 

احلصول علهيا لحقا يف مزيد من التاكثر التناسيل أأو اخلرضي"
20
ل عىل  . ويف مجهورية مودلوفا، ل ي طب ق الاس تثناء املامثل اإ

قلميهااملواد املطروحة  يف السوق داخل اإ
21
 . 

وينص القانون يف الربتغال، ابلقرتان مع استنفاد احلقوق، عىل حمك مشابه فامي خيص املواد البيولوجية املشموةل  .12
برباءات واملباعة يف املنطقة الاقتصادية الأوروبية من قبل صاحب الرباءة أأو مبوافقته

22
. 

 اس تنباط صنف نبايت جديد 

ذا اكن النبات املشمول ابلرباءة ي س تدد   تنص القوانني يف بعض .11 ادلول الأعضاء عىل احلد من حقوق صاحب الرباءة اإ
آخر. وعىل سبيل املثال، فالقانون يف فرنسا ينص عىل أأن  " ل ميتد احلقوق املمنوحة ]...[ نطاق لس تنباط صنف نبايت أ

نباتية جديدة" ليشمل الأعامل اليت ت ؤدى بغرض اس تحداث أأو اكتشاف واس تنباط أأصناف
23
وعىل ذات املنوال، يف  .

الربازيل، "الاس تددا  غري التجاري للمواد احلية املشموةل ابلرباءة من قبل أأطراف اثلثة مسموح به مكصدر أأويل للتنويع أأو 
الإكثار للحصول عىل منتجات أأخرى"

24
ىل أأن  حقوق الرباءات ل ميتد نطاقا ليشم ل . وأأشار الرد الوارد من املكس يك اإ

                                                
17

 .9110( من قانون الرباءات يف المنسا لس نة 2)ج()11املادة  
18

 ( من قانون الرباءات يف أأملانيا.3)ج()1املادة  
19

 من قانون امللكية الصناعية يف بولندا. 9-13املادة  
20

 .9110( من قانون الرباءات يف المنسا لس نة 9)ج()11املادة  
21

 .مجهورية مودلوفا يفبشأأن حامية الاخرتاع  50/1002رمق ن ( من القانو1)13املادة  
22

 امللكية الصناعية يف الربتغال.من قانون  903املادة  
23

لمملكة العربية لبشأأن حامية الاخرتاع  50/1002( من القانون رمق 5)12. انظر أأيًضا املادة من قانون امللكية الفكرية يف فرنسا (L613-5-3)املادة  
 السعودية.

24
 .9116مايو  92الصادر يف  171-1من القانون الربازييل رمق  23الفقرة خامًسا من املادة  
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"الأطراف الثالثة اليت، يف حاةل الرباءات املتعلقة مبواد حية، تس تدد  املنتج احملمي ابلرباءة مكصدر اويل للتنويع أأو الإكثار 
للحصول عىل منتجات أأخرى، ابس تثناء احلاةل اليت ي كرر فهيا ذكل الاس تددا "

25
  . 

نتاج أأو ويف سويرسا، ل ميتد نطاق حامية الرباءات ليشمل اس تددا  املوا .30 د البيولوجية احملمية ابلرباءات لأغراض اإ
اكتشاف واس تنباط صنف نبايت"

26
. 

 يف حالت تضارب حامية الأصناف النباتيةالرتخيص الإجباري 

جراءات الرتخيص الإجباري والرتخيص املتبادل الإجباري تنطبق عىل اس تددا   .39 أأفادت بعض ادلول الأعضاء بأأن  اإ
مشمول برباءة، وعىل اس تددا  صاحب الرباءة لنبات محمي حبق صنف نبايتمس تودلي النبااتت لخرتاع 

27
. وعىل سبيل 

ن  املادة ذات الصةل يف القانون الفرنيس تنص عىل أأن ه: "يف الأحوال اليت ل جيوز فهيا ملس تودل أأن حيصل عىل حق  املثال، فاإ
 أأن يطلب منحه رخصة لتكل الرباءة ابلقدر اذلي مس تودلي نبااتت أأو أأن يعمل عليه دون التعدي عىل براءة سابقة، فهل

، ابلنس بة لتكون فيه هذه الرخصة لزمة للعمل عىل الصنف النبايت اذلي ستشمهل امحلاية،  الخرتاع وما دا  الصنف يشّك  
ًما تقنًيا ذا شأأن، وهل جدوى اقتصادية تؤخذ يف الاعتبار" املطالب به يف الرباءة، تقدُّ

28
غري اس تئثارية  . وتكون تكل الرخصة

اتوة مناس بة لصاحب الرباءة. وينبغي أأن يرفق بطلب  ل فامي خيص ذكل اجلزء من املؤسسة، ورهنًا بسداد اإ وغري قابةل للتنازل اإ
الرتخيص الإجباري بتسويغ لعد  قدرة مس تودل النبااتت عىل احلصول عىل رخصة طوعية من صاحب الرباءة، عىل أأن يبني   

ت يف وضع يسمح هل ابس تغالل الاخرتاع جبدية وفعالية. وعالوة عىل ذكل، ففي حاةل منح ترخيص أأن  مس تودل النباات
جباري من هذا القبيل، يكون من حق صاحب الرباءة أأن حيصل عىل   ترخيص متبادل لس تددا  الصنف احملمي.اإ

برا  ا .31 ذا اكن رفض  صاحب الرباءة اإ تفاق ترخيص مينع مس تودل نبااتت وابملثل، ففي بولندا، ي منح الرتخيص الإجباري اإ
من "تلبية احتياجات السوق احمليل ابس تغالل الاخرتاع املشمول ابلرباءة

29
." 

 أأنواع أأخرى من الاس تثناءات والتقييدات

ىل ما س بق، فقد قد   بعض البدلان تتعلق بأأنواع  .33 ميكن أأن تكون  الاس تثناءات والتقييداتأأخرى من عامة ابلإضافة اإ
فقد ذكر الرد الوارد من فييت ان  أأن  الاس تثناء املتعلق ابلس تددا   أأيًضا ذات صةل بأأنشطة املزارعني ومس توردي النبااتت.

الشخيص وغري التجاري
30
 ينطبق عىل اس تددا  املزارعني ومس تودلي النبااتت لالخرتاعات احملمية مبوجب براءات. 

ن  حمكً  .32 ا يف القانون املكس ييك يوحض   القاعدة املتعلقة ابستنفاد حقوق الرباءات بشأأن املواد احلية، وعالوة عىل ذكل، فاإ
ن من مواد حية ، عىل حنو قانوين، من قبل صاحب الرباءة أأو فينصُّ عىل أأن ه فور تسويق منتج محمي مبوجب براءة ومكو 

أأو يطرحه للتداول أأو يف الأسواق لغري أأغراض التاكثر مبوافقته، جيوز لطرف اثلث أأن يس تدد  املنتج املشمول ابلرباءة 
والإكثار

31
. وأأوحض الرد الوارد من املكس يك أأن  أأمه أأهداف هذا احلمك هو "ضامن التداول احلر للسلع اليت جرى تسويقها 

                                                
25

 من قانون امللكية الصناعية يف املكس يك. 11الفقرة خامًسا من املادة  
26

 من القانون الاحتادي لرباءات الاخرتاع يف سويرسا. 9-1الفقرة  
27

يناير  92لصادر يف من قانون الرباءات يف مجهورية ليتوانيا )ا 32)أأ( من قانون الاخرتاعات، التسجيل بمنوذج املنفعة، يف بلغاراي؛ املادة 13املادة  
( من 5)12من قانون امللكية الفكرية يف فرنسا؛ املادة  (L613-5-3)(؛ املادة X-9991رمق  – 1007مايو  90، بتعديهل الأخري يف I-371برمق  9112

نون الرباءات )اجلريدة الرمسية يف من قا 11( من قانون امللكية الصناعية يف بولندا؛ املادة 6)21؛ املادة بشأأن حامية الاخرتاع 50/1002القانون رمق 
 (.1099ديسمرب  17، املؤرخة 11/9مجهورية رصبيا، رمق 

28
 .من قانون امللكية الفكرية يف فرنسا (L613-5-1)املادة  

29
 ( من قانون امللكية الصناعية يف بولندا.6)21املادة  

30
ل واملس تمكل يف عا   1005من قانون امللكية الفكرية يف فييت ان  لس نة  1-915املادة    (.1001)املعد 

31
 )سادًسا( من قانون امللكية الصناعية يف املكس يك. 11املادة  
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عىل حنو قانوين، الأمر اذلي س يفيض اإىل حتسني املنافسة داخل السوق احمليل، ويصب يف مصلحة املس هتلكني 
 أأقل". بأأسعار

 حتدايت التنفيذ

، أأو مل تقد    لتحقيق الأهداف املنشودة امناس بً  ي عترب ق لالس تثناءالإطار القانوين املطب   معظم ادلول الأعضاء أأن   كرذ .35
رًدا عىل هذا السؤال

32
ول ح ي النبااتت قد بدأأت نقاًشا عاًما. وذكر الرد الوارد من هولندا أأن  الرابطة الهولندية ملس تودل

ن  "مساحة صناف النباتية املتاحة أأما  مزيد الأ  الاختيار بني اس تصواب الأخذ ابس تثناء مس تودلي النبااتت. ووفقًا للرابطة فاإ
من أأنشطة الاستيالد قد ضاقت رسيًعا عىل مدار العقد املايض، بسبب تزايد حقوق الرباءات القامئة". ومن مث فقد 

ت هولندا "لس تحداث اس تثناء حمدود ملس تودلي النبااتت ]...[ سوف ي طب ق عىل اس تددا  املواد البيولوجية احملمية  اس تعد 
مبوجب براءات يف أأغراض الاستيالد، أأي اكتشاف واس تنباط أأصناف نباتية جديدة". غري أأن  الاس تثناء احملدود لن يطب ق 

املواد البيولوجية احملمية مبوجب براءات، عىل املس تنبطة من خالل اس تددا  عىل الاس تغالل التجاري للأصناف النباتية 
الأقل ما دامت املواد البيولوجية من هذا الصنف اجلديد متتاز مبواصفات خاصة نتجت عن الاخرتاع احملمي ابلرباءة. وذكرت 

جراء تعديالت أأو مزيد من التعديالت ا ل تتوقع اإ  عىل ترشيعاهتا. الربتغال وبولندا ولتفيا واململكة املتحدة وهولندا أأهن 

بعد  مواهجة أأي حتدايت فامي يتعلق ابلتنفيذ العميل لالس تثناء معظم ادلول الأعضاءوأأفاد  .36
33

. بيد أأن  الرد الوارد من 
املكس يك ذكر أأن  الاس تثناء اذلي يسمح للأطراف الثالثة ابس تددا  املنتج املشمول ابلرباءة مكصدر أأويل للتنويع أأو الإكثار 
ىل املوافقة الوش يكة عىل احملاصيل  للحصول عىل منتجات أأخرى يتعلق "ابملامرسات التقليدية ملزارعهيا"، وهو ما "ي عزى اإ

ةل وراثًيا"، وُأعرب عن قلق  شديد امل ةل وراثًيا واحامتل التلوث جراء لقاح تفسري من عد  الاس تثناء فامي يتعلق "ابلنبااتت املعد 
 احملاصيل التقليدية".

 

 ]هناية الوثيقة[

                                                
32

 البوس نة والهرسك، ادلامنرك، كرواتيا. 
33

 الربتغال، البوس نة والهرسك، بولندا، ادلامنرك، كرواتيا، اململكة املتحدة. 


