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SCP/29/5 SUMMARY 

 ابإلنلكزييةاألصل: 

 2018نومفرب  14 التارخي:

 الرباءات بقانون املعنية الدائمة اللجنة

 والعشرون التاسعة الدورة
 2018 ديسمرب 6إىل  3جنيف، من 

ليهم: جتميع : SCP/29/5تلخيص موجز للوثيقة 
ِّ
سرية التواصل بني مستشاري الرباءات وموك

 للقوانني واملمارسات ومعلومات أخرى
 األمانة من إعدادوثيقة 

هيم: جتميع " SCP/29/5تلخيص موجز للوثيقة  حتتوي هذه الوثيقة عىل .1 رسية التواصل بني مستشاري الرباءات وموِّكل

 ".للقوانني واملامرسات ومعلومات أخرى

اليت ُعقدت يف جنيف ، والعرشين الثامنةار اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات )جلنة الرباءات( يف دورهتا معال بقر  .2

)رسية التواصل بني  SCP/20/9حتديثا للوثيقة  SCP/29/5لوثيقة تشمل ا، 2018 يوليو 12إىل  9 يف الفرتة من

هيم: جتميع للقوانني واملامرسا ويستند هذا التحديث يف املقام األول إىل (. ت ومعلومات أخرىمستشاري الرباءات وموِّكل

أي إصدار تجميع املعلومات ب  ققصدال يوأنشطة اللجنة بني دورتهيا العرشين والتاسعة والعرشين. من  تعاملعلومات اليت جم 

 .SCP/29/5لوثيقة اتوصية أو دليل لدلول األعضاء العامتد أي آلية معينة واردة يف 

يف إعداد طلب  هساعدي يف بدله األصيل ل حميل مستشار براءات  بالطل ودعض مو  : غالباً ما يفأساس يةمعلومات  .3

 الطلب كذكلمودع م قد  امية اخرتاعه عىل املس توى ادلويل، يحومن أجل وفقاً للقواعد واملامرسات الوطنية.  تهومالحق الرباءة 

صدار الس تبدلان خمتلفة يف اخلارج، يف  نباأج اتاري براءمستشخدمات  يف اخلارج عن طريقاملناس بة طلبات الرباءة 

تقايض دعوى الطلب )أو صاحب الرباءة( أو طرف اثلث طرفًا يف  ودعصبح مإن أ ،األجنبيةيف بعض البدلان ورباءات. ال
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ار صل رسي بني الطرف ومستشوا، جيوز للمحامك أن تأمر أحد األطراف ابلكشف عن واثئق حتتوي عىل تبشأن الرباءة

كتشاف" أثناء يف س ياق إجراءات "الامثال يل يف بدل املنشأ. وقد حيدث هذا احمل اترباءالمستشار  ، مبا يف ذكلاترباءال

 صلواتالقواعد واملامرسات بشأن رسية ال مبوجب  امحميالطرف اكن ن وحىت إالتقايض بشأن الرباءات يف بدلان القانون العام. 

برسية التواصل  – ادلعاوى القضائيةاليت ترفع فهيا  – ف البدلان األجنبيةعرت تقد ال فيف بدله األصيل،  اترباءالمع مستشار 

 .وال حباميته

بني احملايم وموِّكه امتياز عدم املطالبة ابإلفصاح  صلواتمنح ال يُ أحد العمالء رأاًي من حماٍم مؤهل، طلب إن ، ومامعو  .4

هو تشجيع التواصل  اذهالغرض من احلفاظ عىل رسية و لين مبوجب الزتام الرسية. من الكشف العحيمى أو  ،مكةاحملعنه يف 

املشورة تزويد  ن يطلبمعىل  نبغيي و ا يف هذه العملية. قدهمي منللحصول عىل املشورة و  ىن يسعالشفافية والصدق بني م

، مبا يف ذكل اجلوانب اليت قد تتعارض مع ةمشوركون ذات صةل للحصول عىل أفضل تقد املستشار بلك املعلومات اليت 

، ال ودةعالية اجلمن أجل ضامن مشورة قانونية و ، ذلكل. التامة احةص ال الزتامأن يكون املستشار قادًرا عىل  وينبغيموقفه. 

ه.اخلوف من الكشف عن نتيجة  ينبغي تقييد تبادل التعلاميت واملشورة  التواصل بني املستشار وموِّك 

 يف قانون الرباءات يأيضا خب و، بل هفقطرباءات الطلبات  عدو ي اا فني  ي بخ رباءات ال ستشارم ال يكون ، وبوجه عام .5

ىل عالعمالء مهنا لرضورة قدرة  فهام ،بعض البدلان حتميو . الرباءاتاملالحقة والتقايض يف جمال  بشأناملشورة القانونية  يقدم

 نءات من اإلفصاح القرسي، بغض النظر عام إي الرباستشار ة الرسية مل املشور، مستشارهيمالتواصل الصحي واملفتوح مع 

حمددة بشأن هذه املسأةل. قواعد  دلهيا تأو ليس حامية مماثةلبعض البدلان األخرى  نح، ال ت لكنوا حمامني مؤهلني أم ال. و اكن

ي ستشار تغطية مشورة م ى ومد صل املشمولواتنطاق ال خيتلف ، اتي الرباءستشار شورة م مل رسية ال  منحيف حال و

هيبني مستشاري الرباءات و التواصل رسية منح امحلاية ل ، رمغ من بدل إىل آخر. وابلتايلالرباءات يف اخلارج  م يف بدلمه موِّك 

 أو إجراءات مماثةل. "الاكتشاف" يفيف والية قضائية أخرى التواصل  اخطر اإلفصاح القرسي عن هذ، فهناك األصيل

بني  صلواتاحلفاظ عىل رسية ال مسأةل رصاحة  نظم أي معاهدة دولية بشأن امللكية الفكريةمل ت : اإلطار ادلويل .6

هيممستشاري الرباءات و  تفاق والا مللكية الصناعية )اتفاقية ابريس(أحاكم اتفاقية ابريس محلاية اتتصل بعض ، لكن. و موِّك 

عامة )اتفاق الالاتفاق العام بشأن التجارة يف اخلدمات و)اتفاق تريبس( املتعلق جبوانب حقوق امللكية الفكرية املتصةل ابلتجارة 

الاس تثناءات املسموح خانة القضية حتت تندرج ، اتفاقية ابريس . ويفإىل حد مااملوضوع هبذا  ،ملنظمة التجارة العامليةغاتس( 

مستشاري الرباءات مع املتعاقدة من التعامل  ، رمغ أن اتفاقية ابريس ال تنع األطرافيةهبا للقاعدة العامة للمعامةل الوطن 

 يشي اتفاق تريبس بشلك مبارش إىل القضية، ولكنه حيتوي عىلال  ،اتفاقية ابريسومثل . بنفس املعامةل الوطنيني واألجانب

يبدو أن و (. 43حامية املعلومات الرسية )انظر املادة وقواعد ، الطرف اآلخريه يف حوزة  األدةل اليت عرضالقواعد املتعلقة ب

 .العامة احلفاظ عىل الرسية فامي يتعلق ابإلجراءات القضائية خارجة عن نطاق الاتفاق العام بشأن التجارة يف اخلدمات ةقضي

مجموعة من القوانني واملامرسات ، SCP/29/5 ، من الوثيقةق الثالثرفامل عرض: يمناجه خمتلفة عىل املس توى الوطين .7

 منبدلاً ) 56 يف حصانة العالقة بني احملايم وموِّكه وإماكنية تطبيق ذكل عىل مستشاري الرباءاتالوطنية فامي خيص نطاق 

مع الاتصاالت وانب الوطنية للحفاظ عىل رسية فامي يتعلق ابجلو القانون املدين( وثالثة أطر إقلميية. و بدلان القانون العام 

أو الالزتام أصل الامتياز و/" 1"العنارص التالية: بشأن لوطنية ، القوانني اأمكنإن  املرفق، مستشاري الرباءات، يس تعرض

س تثناءات الاو "4"؛ الرسيةالزتام  أو الامتيازنطاق و  "3"؛ الرسيةالزتام ز و/أو ابالمتيااملشمولني  نيهنيوامل  "2"؛ ابلرسية

هالت مستشاري الرباءات. وعالوة مؤ " و 6؛ "العقوابت عىل خرق الرسية" و 5"؛ الرسيةأو الزتام  والتقييدات عىل الامتياز
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توفي املعلومات املتعلقة بكيفية تفاعل الزتام الرسية املهنية مع واجب الشهادة أو  بدلان القانون املدين يف، ميكن عىل ذكل

املتعلقة أيضا املعلومات املرفق مع جي يتعلق ابجلوانب العابرة للحدود، . وفاميالقضائيةجراءات اإل يفتقدمي مستندات اإلثبات 

 ابالعرتاف برسية الاتصاالت مع مستشاري الرباءات األجانب.

أو مبوجب قواعد  ،وتفرض معظم البدلان الزتامات ابلرسية عىل مستشاري الرباءات إما مبوجب الترشيعات الوطنية .8

 اتمستشاري الرباء ب واجب الرسية من، يتطلوماو مبوجب اللواحئ احلكومية. ومعأ ،السلوك اليت تضعها الرابطات املهنية

موه من مشورة الكشف عن أي معلومات  عدم من البدلان ال  قليال اعدد لكنأثناء ممارس هتم لواجباهتم املهنية. و بشأن ما قد 

ا مثل هذا الالزتام. فرض ي ستشاري الرباءات من الكشف الاتصاالت مع م رسية احلفاظ عىل ونطاق  أةل كيفيةابلنس بة ملسأم 

 القانون العام وبدلان القانون املدين.اخملتلفة يف بدلان مراعاة خصائص إجراءات احملامك  وريرض ن المف، العلين

 .الاكتشافشأن ب ابمتياز حمدد يف إجراءات احملامك  سأةلهذه امل رتبط ، تالقانون العامبدلان يف و .9

هيممن غي احملامني الرباءات  مستشاري لصواتل  صانةحالقانون العام  دلانببعض  نحت  "1" ، عىل غرار وموِّك 

 .حصانة العالقة بني احملايم وموِّكه

هيم من غي احملامني الرباءات مستشاري لصواتل  صانةح األخرىالقانون العام  دلانببعض  تنحال و "2"  .وموِّك 

حمامكة  الرسية إىلهذه قد يؤدي خرق و الزتام الرسية املهنية. مبوجب القضية تعاجل هذه ، القانون املدينبدلان يف و .10

 .معوًما لعقوبة شديدةفاعهل ، وخيضع جنائية

، ال ينطبق احلق يف رفض اإلدالء ابلشهادة يف احملمكة بشأن مسأةل يغطهيا في بعض بدلان القانون املدينف "1"

عىل مستشاري  ،ةواثئق حتتوي عىل معلومات يغطهيا الزتام الرسية املهنيبراز إرفض أو /و ةالزتام الرسية املهني

 امني.غي احملمن الرباءات 

تصاالت مع دين عىل أن الاالقانون املبدلان  أو اجلنائية يف بعض/تنص قوانني اإلجراءات املدنية و ،كنلو  "2"

 من الكشف أثناء إجراءات احملامك.، محمية من حيث املبدأيه ، غي احملامنيمن مستشاري الرباءات 

قوانني الوطنية فامي يتعلق برسية املشورة املقدمة وعدم يقني يف ال اختالفحاالت أيضا تربز ، ما س بقإضافة إىل و .11

، . ويف بعض البدلانحمللينيامن مستشاري الرباءات  املقدمة وكيفية التعامل مع املشورة ،األجانبمن مستشاري الرباءات 

، اأجنبي مأ احملي ن، سواء اكاملهنية مضن النطاق املأذون به لواجباته عملي لمؤه اتبراء الاتصاالت مع أي مستشار نحت 

 .الاس تئنافهيئة احملمكة اإلدارية أو وى املرفوعة أمام ية من الكشف يف ادلعاحام

دود لرسية اجلوانب العابرة للحختص  حمددة  دلان قوانني وقواعد: ال تقدم معظم الباجلوانب العابرة للحدودبشأن جه انم  .12

ني و ني الاتصاالت ب  .مستشاري الرباءات األجانباملوِّك 

ال  ،يني عىل املس توى الوطينحملل تصاالت مع مستشاري الرباءات ان بني البدلان اليت تُمنح فهيا رسية الامف "1"

مبرسية الاتصاالت مع مستشاري الرباءات األجانب  البدلانبعض تعرتف  غي  ،عىل سبيل املثال ،ألّن 

 .احمللية يف نقابة احملامني ليسوا أعضاءالقانون الوطين أو  ريف إطا لنيسجم 
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الت مع مستشاري الرباءات لترشيعي عىل أن الاتصا، ينص القانون ايف عدد قليل من البدلان ولكن "2"

تعرتف  ، قديف بعض ادلول األخرىو، محمية أيضاً من اإلفصاح القرسي. اكنوا من غي احملامني ولو، األجانب

 القانون.اختيار مبوجب قاعدة  هذه الاتصاالت ةصانحب احملامك

حدود لرسية لل ةبر اعالفامي يتعلق ابجلوانب  ةحمدودة معلية ، هناك خرب يف معظم بدلان القانون املدينو "3"

قد جترب عىل  اليتحمدودية اإلجراءات أو  نعدامرا النظ، ومستشاري الرباءات وِّكني املالاتصاالت بني

إلجراءات  اءات يف بدلان القانون املدينخيضع مستشارو الرب قد ، فصاح عن املشورة الرسية. ومع ذكلاإل

يف وة يف بدلمه األصيل. احاكنت حامية الرسية مت إن، حىت دود يف بعض بدلان القانون العامتشاف عرب احلاك 

نص عىل أن مستشاري الرباءات )مبا يف ت القانون الترشيعي عىل  تعديالأدخلت ت، بعض بدلان القانون املدين

م بشأن أي اإلدالء بشهاداهت ، رفضبدأ، من حيث امل غي احملامني( حيق هلممن ذكل مستشارو الرباءات 

. مكا، يف إجراءات احملأرسار همنيةوثيقة حتتوي عىل إبراز أي رفض أو /الرسية املهنية والزتام ت مسأةل تقع حت

يف حمامك بعض بدلان احلصانة متيازات توقع بأنه سيسهل الاعرتاف ابانبع من  ديلويبدو أن هذا التع

 العام. القانون

 من الوثيقة ق الثالثرفيف امل تجعناء عىل املعلومات اليت : ب عىل املس تويني الوطين وادلويلتعاجل  القضااي اليت .13

SCP/29/5 عدد من القضااي بشأن  صيلا، حتتوي الوثيقة عىل مزيد من التفالرباءاتجلنة ، واملناقشات اليت جرت يف

هيم رسية اتصاالت مستشاري الرباءات فظحباملتعلقة الوجهية  احلفاظ عىل  ضحدجحجا تدمع أو ت الوثيقةس تعرض ت . و وموِّك 

 .وقضية التمنيةهذه القاعدة الاكمنة خلف  العامة واخلاصة نفعةامل  حتقيقعىل إقامة العدل و ذكل  رثأ ةصخاو  :رسيةهذه ال 

فقدان الرسية يف البدلان األجنبية بسبب  "1"املسائل التالية: الوثيقة  تتناول، لحدودل ةبر اعالفامي يتعلق ابجلوانب و  .14

عدم اليقني القانوين فامي يتعلق ابالعرتاف و  "2"؛ غي احملامنيمن عدم الاعرتاف برسية الاتصاالت مع مستشاري الرباءات 

القرسي لالتصاالت  كشفمةل لتجنب ال قانونية ومعلية شاإجراءات  غيابو  "3"؛ األجنبيةوالزتامات الرسية ابالمتيازات 

 ساس ية يف النظم القضائية الوطنيةالسعي إىل قاعدة موحدة تنطوي عىل تغييات أ أنرمغ ية يف س ياق عابر للحدود. و الرس 

هيممستشاري الرباءات و  بنيالاتصاالت رسية ، فإن عدم اليقني القانوين احمليط مبعاجلة هو رضب من اخليال يؤثر قد  موِّك 

 .عىل جودة نظام الرباءات عىل املس توى ادلويل

، الاعرتافلحدود ل ةبر اعالوسائل الانتصاف املمكنة للجوانب من : س بل الانتصاف املمكنة للجوانب العابرة للحدود .15

ني لتواصل ه ذاتالقانوين  ثرأل، ابالقوانني الوطنية مبوجب  نباأج اتبراء يمستشار و حمليني براءات مستشاري مع املوِّك 

ومن شأن هذا الهنج أن يسمح للبدلان  .أو القانون العامالقانون املدين بدلان براءات من  يمستشار سواء اكنوا ، ندديحم

عدم الامتثل يف رمغ أن ، الرسية املهنيةالزتام أو  صانةعي املتعلق ابحلالقانون املوضو خيص  فاظ عىل مواطن املرونة فاميابحل

 .امللكية الفكرية س يظل قامئاً يف جمال ملشورة ية ارس ل امحلاية عرب احلدود 

ت إذا ُطبق  لبدلان. فل الوطنية املوضوعية لقواعد بني اتقارب أوجه  دنيا أو يياقد يمتثل ّنج آخر يف البحث عن معو  .16

البدلان هذه  قر  ت، فس  ني واألجانب يف جيع البدلانليوعية عىل مستشاري الرباءات احمل مشرتكة من القواعد املوضمجموعة 

مة من برسية مشورة امللكية الفكرية  إىل الاختالفات احلالية فامي يتعلق ابلقوانني الوطنية  انظر و حدودها الوطنية.  خارجاملقد 
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د حتتاج البدلان إىل ، قن العام مثل قانون اإلجراءاتقانو، بل أيضا القانون الرباءات حفسب الط، واليت قد ال تهذا اجملاليف 

 .دويل معيار قيطب ت عزمت عىل  ن، إبعض املرونة

منح ، و القانوناختيار قاعدة ، كجزء من ىملشورة يف البدلان األخر ا صانةثل آلية أخرى يف الاعرتاف حبوقد تمت  .17

ية ابلرس مستشاري الرباءات توضيح الزتام قد يسه ل ، القانون املدينبدلان يف و. احملليةض إجراءات احملامك اغر أل صانةاحل

 .إىل حد معني ،القانوناختيار قاعدة الاعرتاف ابلرسية من خالل تطبيق  ،الوطنية ترشيعاتال مبوجب 

مستشاري ابمتيازات إطار دويل يوسع نطاق الاعرتاف  وضع، يف كوميةحغي  مةمنظ، اقرتحته وقد يمتثل ّنج آخر .18

 .اءات األجانب اذلين تعيهنم السلطات األجنبية املعنيةرب ال

، سعى كية الفكرية عىل املس توى العامليغياب إطار قانوين دويل يعرتف عىل حنو فعال برسية مشورة املل ونتيجة  .19

، زايدة اس تخدام الاتصاالت الشفوية، مثل التعاون مع احملامني و ليةاملامرسون إىل التوصل إىل عدد من س بل الانتصاف العم 

 .جمال امللكية الفكرية عىل الصعيدين الوطين وادلويل إلفصاح القرسي عن مشورة رسية يفل اجتنب

 [ّناية الوثيقة]
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