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تعليق على حكم مكتب بشاءاث االخرتاع االوسبي بشفض طلبي بشاءة
اخرتاع اوسبيت مت تسميت نظاما للزكاء االصطناعي فيها
باعتباسه املخرتع-)*(-
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دكتىساه يف القانىن الذويل للملكيت الفكشيت ،أستار صائش
كليت القانىن /جامعت شيفيلذ

املستخلص
يف  ،2020 .1. 27اؾدز َهتب بسا٤ات ا٫خرتاع ٭ٚزٚب ٞتٛقٝشا يكساز ٙبسؾض
طًيب بسا٤ت ٞاخرتاع ناْت اْعُ ١ايرنا ٤ا٫ؾطٓاع ٞقد ادزدت ؾٗٝا نُدرتعٚ .قد نإ
ايطبب ايسٝ٥ط ٞيكساز ايسؾض ٖ ٛإٔ املدرتع جيب إٔ ٜه" ٕٛغدؿًا طبٝعًٝا" ٚؾكا
ي٬تؿاق ١ٝاٚ٫زب ١ٝيربا٤ات ا٫خرتاع يف سني إ ايطًب ٜتشدخ عٔ شترتع ٖ ٛخٛازشَ ١ٝذنا٤
اؾطٓاع .ٞيهٔ تطبٝب اذتهِ تسى َٔ غري اداب ١اض ١ً٦نجري .٠اذ مل ٜعط اذتهِ تٛقٝشا
ناؾٝا عٔ سهِ ا٫خرتاع اير ٟاْتر ارتط ٠ٛا٫بتهاز ١ٜؾ ٘ٝاي ١ايرنا ٤اؾطٓاعٚ ٞيٝظ
اْطإ.
بُٓٝا ضٝتِ يف ادتص ٤ايجاْ ٞتطًٝط ايك ٤ٛعًٚ ٢قا٥ع ايكك ،١ٝضرينص ادتص٤
ايجايح عً ٢ا٫دسا٤ات اييت اخترٖا َهتب ايربا٤ات اٚ٫زب .ٞاَا ادتص ٤ايسابع ؾطٛٝقض
ا٫ضظ ايكاْ ١ْٝٛيكساز املهتب بسؾض طًيب ايربا .٠٤اخريا ادتص ٤ارتاَظ ضٝتكُٔ تعًٝل
ايباسح عً ٢ايكساز ْؿط٘ َٚا قد ٜه ٕٛي٘ َٔ ابعاد قاْٚ ١ْٝٛاييت جيب اخرٖا بٓعس ا٫عتباز
عٓد تكسٜس ايطٝاض ١ارتاؾ ١حبُا ١ٜاعُاٍ ايرنا ٤ا٫ؾطٓاعٚ ٞاييت تػهٌ اي ّٛٝاسد اِٖ
اعُد ٠ايتطٛز ايعًُٚ ٞايتهٓٛيٛدٚ ٞايُٓ ٛا٫قتؿاد.ٟ

(*) مقال مراجعة السهضهع.
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١ٝايهًُات املؿتاس
 بسؾضٞبٚزٚات ا٭٤ قساز َهتب ايربا،ٞؾطٓاع٫ ا٤ ايرنا،١ٝبٚزٚات ا٭٤ ايربا١ٝاتؿاق
. نُدرتعٞؾطٓاع٫ ا٤ ايرنا١َٝازشٛ خٚ ْعاّ ا،ٞؾطٓاع٫ ا٤اخرتاعات ايرنا
Abstract
In 27.1. 2020, the European Patent Office (EPO)
published the grounds for its recent decision to refuse two
European patent applications in which an artificial
intelligence (AI) system was designated as the inventor. The
main reason for the decision was that the inventor must be a
"natural person" as requested by the European Patent
Convention whereas the submitted applications talking about
an inventor which is an artificial intelligence machine.
However, the decision is not sufficiently clear regarding
inventions produced by AI algorithms.
While Section provides a summary of the pertinent
facts and legal points raised in the case, Section 2 focuses on
the procedures taken by the European Patent Office,
including the legal basis for the its decision to reject the
patent applications. Section 3 includes the researcher's
comment on the decision itself and what implications it may
have when deciding the policy for the protection of artificial
intelligence outputs.
Key words
European Patent Office, European Patent Convention,
artificial intelligence systems, refusal decision of artificial
intelligence, based inventions, Artificial intelligence as
inventors
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املقذمـت
يف غٗس ٜٓاٜس املاق ،ٞحتدٜدا يف  ،2020 .1. 27اؾدز َهتب بسا٤ات ا٫خرتاع
٭ٚزٚب ٞتٛقٝشا يٮضظ يكساز ٙبسؾض طًيب بسا٤ت ٞاخرتاع ناْت اْعُ ١ايرنا٤
ا٫ؾطٓاع ٞقد ادزدت ؾٗٝا نُدرتعٚ )1(.قد نإ ايطبب ايسٝ٥ط ٞيكساز ايسؾض ٖ ٛإٔ
املدرتع جيب إٔ ٜه" ٕٛغدؿًا طبٝعًٝا" ٚؾكا ي٬تؿاق ١ٝاٚ٫زب ١ٝيربا٤ات ا٫خرتاع يف سني
إ ايطًب املكدّ ٜتشدخ عٔ شترتع ٖ ٛخٛازشَ ١ٝذنا ٤اؾطٓاعٚ . ٞايطبب ايجاْ ٞيًسؾض

ٜهُٔ يف إٔ اْعُ ١ايرنا ٤ا٫ؾطٓاع ٫ ٞميهٓٗا اَت٬ى سكٛم بسا ٠٤اخرتاع ٭ْٗا  ٫تتُتع
بايػدؿ ١ٝقاْ .١ْٝٛيهٔ تطبٝب اذتهِ تسى َٔ غري اداب ١اض ١ً٦نجري .٠اذ مل ٜعط اذتهِ
تٛقٝشا ناؾٝا عٔ ا٫خرتاعات اي ٞتٓتذٗا خٛازشَٝات ايرنا ٤ا٫ؾطٓاع .ٞبعباز ٠اخسَ ٣ا
ٖ ٛسهِ ا٫خرتاع اير ٟاْتر ارتط ٠ٛا٫بتهاز ١ٜؾ ٘ٝاي ١ايرنا ٤اؾطٓاعٚ ٞيٝظ اْطإٌٖٚ .
َجٌ ٖهرا قساز قد ٪ٜد ٟاىل عدّ ايٝكني ايكاْ ْٞٛبػإ َٔ ٖ ٛاملدرتع يف ابتهازات
خٛازشَٝات ايرنا ٤ا٫ؾطٓاع.ٞ
بُٓٝا ضٝتِ يف ادتص ٤ايجاْ َٔ ٞايتعًٝل عًٖ ٢را اذتهِ تطًٝط ايك ٤ٛعًٚ ٢قا٥ع
ايكك ،١ٝضرينص ادتص ٤ايجايح عً ٢ا٫دسا٤ات اييت اخترٖا َهتب ايربا٤ات اٚ٫زب .ٞاَا
ادتص ٤ايسابع ؾطٛٝقض ا٫ضظ ايكاْ ١ْٝٛيكساز املهتب بسؾض طًيب ايربا .٠٤اخريا ادتص٤
ارتاَظ ضٝتكُٔ تعًٝل ايباسح عً ٢ايكساز ْؿط٘ َٚا قد ٜه ٕٛي٘ َٔ ابعاد قاْٚ ١ْٝٛاييت
جيب اخرٖا بٓعس ا٫عتباز عٓد تكسٜس ايطٝاض ١ارتاؾ ١حبُا ١ٜاعُاٍ ايرنا ٤ا٫ؾطٓاعٞ
ٚاييت تػهٌ اي ّٛٝاسد اِٖ اعُد ٠ايتطٛز ايعًُٚ ٞايتهٓٛيٛدٚ ٞايُٓ ٛا٫قتؿاد.ٟ

( )1برز مهضهع الذكاء االصظشاعي ) ( Artificial intelligenceكتقشية ذات اغراض
عامة مع تظبيقات واسعة الشظاق في جسيع الشهاحي االقترادية واالجتساعية .ألغراض
ىذه الهرقة البحثية ،يسكن فيم الذكاء االصظشاعي عمى أنو "تقشية تؤدي بعض السيام
ذكاء إندانياً" .عسميا يدتخدم مرظمح الذكاء االصظشاعي لمجسع بين العديد
التي تتظمب ً
من السفاهيم مثل الذبكات العربية ( )neural networksوالروبهتات ()robots

والتعمم اآللي ( )machine learningوالتعمم العسيق ( .)deep learningعمى الرغم
من السفاهيم السذكهرة متذابية اال أنيا قد تتداخل ،رغم عدم تظابقيا.
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ٚ .1قا٥ع ايكك١ٝ
ًَدـ يًٛقا٥ع ذات ايؿًٚ ١ايبٝاْات املكدَ١
قدَت بسا ٠٤ا٫خرتاع اٚ٫زب ١ٝاملسقُ )EP 18275163( ١اىل َهتب سكٛم
املًه ١ٝايؿهس ١ٜايربٜطاْٚ ٞؾكا يًُاد َٔ (75.1(b))٠ا٫تؿاق ١ٝاٚ٫زب ١ٝيربا٤ات ا٫خرتاع،
ثِ اسًٝت اىل َهتب بسا٤ات ا٫خرتاع اٚ٫زب(The European Patent Office) ٞ

يًٓعس يف ايطًب بتازٜذ ٚ )1(.2018 .10 .17ناْت تتعًل باملطايب ١بربا ٠٤اخرتاع اٚزب١ٝ
ٚؾكا يًـ (ٚ )Form 1001Pيهٔ اذتكٌ ارتاف باملدرتع تسى غاغسا ٚ .مل ٜتِ حتدٜد
املدرتع بطًب َطتكٌ )2(.يتؿؿ ٌٝذيو ،قدّ ايدنتٛز  ،Stephen Thalerيف أٚاخس عاّ
عاّ  ،2018طًيب ايربا ٠٤ا٭ٚزٚبٝني املرنٛز ٜٔأع ٙ٬ا ٍٚ٫ذتا ١ٜٚطعاّ ٚ ،ايجاْ٫ ١ٝدٗص٠

( )1السكتب األوروبي لمبراءات ىه السكتب اإلقميسي السدؤول عن مشح براءات االختراع
األوروبية فيه مشظسة أوروبية صالحياتيا تتجاوز حدود الهالية الهطشية لسكاتب براءات
االختراع لمدول االعزاء حيث يقهم وىه يقهم بإدارة االتفاقية ألوروبية لمبراءات  .يقديم
السكتب اجراءات مركزية لمتحقيق في طمبات براءات االختراع لمبمدان السهقعة عمى
االتفاقية األوروبية لمبراءات .والتي تذسل باإلضافة الى جسيع الدول األعزاء في

االتحاد األوروبي األعزاء التاليين من خارج االتحاد األوروبي :ألبانيا وأيدمشدا

وليختشذتاين ومهناكه ومقدونيا الذسالية والشرويج وسان ماريشه وصربيا وسهيد ار وتركيا
مقر الجياز التشفيذي لمسشظسة األوروبية لمبراءات -وىه السكتب
والسسمكة الستحدة .ويقع ّ
األوروبي لمبراءات -في ميهنيخ ،ولو فرع في الىاي ومكتبان فرعيان في برلين وفييشا.

( )2انظر االسس القانهنية لقرار مكتب البراءات االوربي بتاريخ  2.2...1.27عمى الرابط
ادناه:
European Patent Office, Grounds for the Decision (European Patent
Office, EPA/EPO/OEB FORM 29160191, on 27.01.2020) available
<https://w ww.epo.org/news-issues/news/2020/20200128.html>.
مكتب براءات االختراع االوربي ،اسس قرارمكتب البراءات األوروبي السرقم:
( EPA / EPO / OEB FORM 29160191في ،)27..1.2.2.
<https://www.epo.org/news-issues/news/2020/20200128.html>.
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ٚطسم اْ٫راز احملطٔ يف خسٜـ  . 2018اعترب ايدنتٛز ْ Thalerؿط٘ ؾاسب ايعٌُ ٚإ
( )1

َ DABUSطتددَا عٓد ٖٛ ٙاملدرتع.
قبٌ ايسؾض ،طًبت ٚسد ٠ا٫ضت )The Receiving Section( ّ٬مبهتب
ايربا٤ات اٚ٫زب ٞيف نتاب بتازٜذ َٛ َٔ ،2018 .11 .15دع ايطًب َعادتٖ ١را ايٓكـ َٔ
خ ٍ٬تكدٚ ِٜثٝكَ ١طتكً ١تتكُٔ ايتعسٜـ باملدرتع ٚحتدٜدٚ ٙؾكا يًُادٚ )81( ٠ايكاعد٠
( َٔ )19.1اتؿاق ١ٝبسا٤ات ا٫خرتاع اٚ٫زب ١ٝخ 16 ٍ٬غٗسا َٔ تازٜذ تكد ِٜايطًب .اٜكا
اعًِ ايهتاب َكدّ ايطًب بإ ٖرا ايطكـ ايصَين ضٝعترب َطتٛؾٝا اذا َا مت تكدِٜ
املعًَٛات املطًٛب ١قب ٌٝانُاٍ ايتشكريات ايتكٓ ١ٝيٓػس طًب بسا ٠٤ا٫خرتاع اٚ٫زبٚ ١ٝؾكا
يًكاعد َٔ )60.1( ٠ا٫تؿاق ١ٝاٚ٫زب ١ٝيًربا٤اتٖٚ ،ر ٙاملد ٠غري قابً ١يًتُدٜد .نُا ابًؼ باْ٘
اذا ؾػٌ يف َعادت ١ايٓكـ ،ضريؾض ايطًب ٚؾكا يًُاد َٔ )90.5(٠ا٫تؿاق ١ٝاٚ٫زب١ٝ
يربا٤ات ا٫خرتاع.
بتازٜذ  ،2019 .7. 24قدّ َدع ٞايربا ٠٤تعسٜؿا يًُدرتع ( )Form 1002عً٢
اْ٘ اي ١ذنا ٤اؾطٓاع ٞتدع:٢
()Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience
ٚاختؿازا (ٚ .)DABUSيف طًب ٫سل ،بني طايب ايربا ٠٤بإ  ٖٛ DABUSاملدرتع
ْٛ ٖٛٚع َٔ ايرنا ٤ا٫ؾطٓاع ٞاملستبط ٜ َ٘ٓٚطتُد طايب ايربا ٠٤سك٘ يف ايربا ٠٤بؿؿت٘
()2
"ؾاسب ايعٌُ".
ثِ ؾشض َدع ٞايربا ٠٤طًب٘ ا ٍٚ٫ارتاف بتعٝني املدرتع بتازٜذ ) ،(2019.8.2بطًب
اخس اٚقض ؾ ٘ٝاْ٘ انتطب سكٛق٘ يف ايربا ٠٤اٚ٫زب ١ٝبؿؿت٘ خًؿا يًُدرتع يف اذتكٛم ٫

(1) European patent office(EPO), EPO Publishes grounds for its
decision to refuse two patent two patent applications naming a
machine as inventor (EPO,28. 01.2020)available on
<https://www.epo.org/news-issues/news/2020/20200128.html> last
accessed 5 April2020.
مكتب البراءات األوروبي ) ، (EPOيشذر السكتب األوروبي لمبراءات أسباب ق ارره
برفض طمبين لبراءة اختراع تدسية آلة كسخترع (. (EPO
https://www.epo.org/news-issues/news/2020/20200128.html t.
( )2السردر الدابق ص .1
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بؿؿت٘ ؾاسب عٌُٚ .قد اٚقض يف ايطًب إ ا٫خرتاع مت ايتٛؾٌ اي ٘ٝبٛاضط" ١ايٖٚ "١رٙ
ا٫ي ١متهٓت َٔ حتدٜد عٓؿس ادتد ٠يف ؾهستٗا قبٌ إ ٜك ّٛبريو ا ٟاْطإ  ٚ .دؾع
بٛدٛب ا٫عرتاف باٯي ١نُدرتع ٚإ َكدّ طًب ايربا ،٠٤نُايو يٰي ٖٛ ١ستاٍ اي ٘ٝسكٛم
املًه ١ٝايؿهس ١ٜاييت اْتذتٗا ا٫يَ .١دعٝا بإ ذيو ٜتٛاؾل َع ايػسض َٔ ْعاّ بسا٤ات
ا٫خرتاع ٚايرٜٗ ٟدف اىل ْػس ايعًِ ٚتطٜٛس ا٫بتهاز ٚدعِ تطٜٛل تًو ا٫بتهازاتٚ .قد دؾع
َكدّ ايطًب بإ ا٫عرتاف باٯي ١نُدرتع ضتطٌٗ ا٫عرتاف باذتكٛم ا٫دب ١ٝيًُدرتع اْ٫طإ
()1

ايطبٝعٚ ٞضتطُض با٫عرتاف بعٌُ َُٓػ ٧ا٫ي.١

يرا قسز قطِ ا٫ضت ّ٬تٛسٝد اٱدسا٤ات يف طًيب ايرباٚ ) EP 1827516( ٠٤
( ) EP 18275174٭غساض إدسا ٤املساؾع ١ايػؿٚ ١ٜٛذيو يتشدٜد َٔ ٖ ٛاملدرتع.
َطببا قساز ٙبتٛسٝد ايطًبني بإ َكدّ ايطًب ٚاذتكا٥ل ا٭ضاض ١ٝاملكدَٚ ١املتعًك١
بتعٝني املدرتع ناْت َتطابك ١يف نًتا اذتايتنيٚ .يف َسؾل ا٫ضتدعا ٤يف  ،2019.9 .13أبًؼ
َكدّ ايطًب بإ طًب٘ بتطُ ١ٝاملدرتع نإ ْاقؿا ،٭ْ٘ ٜ ٫ؿ ٞمبتطًبات املاد)81( ٠
ٚايكاعد َٔ )19.1( ٠ا٫تؿاق ١ٝا٭ٚزٚب ١ٝيًربا٤ات َٛقشا بإ اايؿكس ٠ارتاؾ ١باملدرتع َٔ
اضتُاز ٠طًب ايربا ٠٤جيب إٔ تتكُٔ ا٫ضِ ايهاٌَ يًُدرتع َع اضِ ايعاٚ ١ً٥عٓٛاْ٘
ٚاير ٟجيب إٔ ٜه ٕٛغدؿًا طبٝعًٝا( )2ا ٫اْ٘ بتازٜذ  ،2019.9.24طًب َدع ٞايربا٠٤
ايٓػس املبهس يربا ٠٤ا٫خرتاع.
دؾع َكدّ ايطًب سذ ١أخس ٣يدعِ طًب٘ بتطذ ٌٝاٯي ١نُدرتع يف ،2019.10.25
حبذ ١إ ايكاعد َٔ )19.1( ٠ا٫تؿاق ١ٝاٚ٫زب ١ٝيًربا٤ات  ٫تتطًب إٔ ٜه ٕٛاملدرتع إْطاْا
ا ٟغدؿا طبٝعٝا َٛقشا إٔ ايػسض َٔ ايكاعد ٖٛ)19.1( ٠يتشدٜد ٚتعٝني املدرتع بػهٌ
ٚاقضٚ .أقاف َكدّ ايطًب إٔ تطُ ١ٝاملدرتع املٛدع ١يف ٖر ٙايكك ١ٝتؿ ٞبٗرا املطًب
داؾعا بإٔ املطايب ١بإٔ ٜػري اذتكٌ ارتاف باملدرتع إىل نٌ َٔ اضِ ايػدـ ٚاضِ ايعا١ً٥
()3
َٔ غأْ٘ إٔ ٜٓهس سل ا٫غداف اجملٗٛيني قاْْٛا يف تطُٝتِٗ شترتعني ٫بتهازاتِٗ.

( )1السردر اعاله ،ص.2
( )2السردر اعاله ص2
( )3السردر الدابق ص .3
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بساَ ٟكدّ طًب ايربا ،٠٤إ ا٫عُاٍ ايتشكري٫ ١ٜتؿاق ١ٝايربا٤ات اٚ٫زب:١ٝ
( ٫ )Travaux preparatoiresتطُض باضتٓتاز َؿاد ٙإٔ املػسعني ٫تؿاق١ٝ
ايربا٤ات اٚ٫زب ١ٝاضتبعدٚا تطذ ٌٝبسا٤ات ا٫خرتاع ي٬بتهازات اييت تٓتذٗا اْعُ ١ايرنا٤
ا٫ؾطٓاع .ٞؾػسٚط بسا ٠٤ا٫خرتاع سددت سؿسا يف املٛاد(  َٔ )57-52اتؿاق ١ٝاٚ٫زب١ٝ
يربا٤ات ا٫خرتاع  ٖٞٚتتٛاؾل َع اتؿام تسٜبظ ٚاتؿام ضرتاضبٛزؽٚٚ .ؾكا يتًو ايػسٚط٫ ،
ميهٔ محٌ املطًب اٱدسا ٞ٥يف ايكاعد َٔ )19.1( ٠ا٫تؿاق ١ٝرتًل اضتجٓا ٤دٖٛس ٟعً٢
ْطام اذتُا ١ٜبربا٤ات ا٫خرتاع َٗٓٚا ي٬بتهازات اييت تٓتذٗا خٛازشَٝات ايرنا٤
ا٫ؾطٓاع.ٞ
 .3إدسا٤ات املساؾع١
َ .3.1رنسات زؾعت يًُداٚي ١ايػؿ١ٜٛ
دؾع َكدّ ايطًب يف املرنس ٠املهتٛب ١بإٔ ْعاّ ايرنا ٤ا٫ؾطٓاعٞ
( ٖٛ )DABUSاملدرتع ايؿعً ٞاير ٟتٛؾٌ ي٬بتهاز ايرٜ ٟتكُٓ٘ ايطًب ،ستتذا باْ٘
َٔ املباد ٨ا٭ضاض ١ٝيكاْ ٕٛبسا٤ات ا٫خرتاع إٔ ٜتكُٔ ايطًب حتدٜدا ٚتعسٜؿا ٚاقشا
يًُدرتع ستددا اٜا ٙباْ٘ ايػدـ اير ٟدا ٤ؾعًٝا با٫خرتاعَ ،ػريا اىل املادَٔ )7.3( ٠
قاْ ٕٛبسا٤ات ا٫خرتاع ايربٜطاْٚ .1977 ٞإ تطُ ١ٝغدـ غري املدرتع ايؿعً ٞباْ٘ ٖٛ
املدرتع ٜػهٌ خسقا هلرا املبدأ ايكاْٚ ْٞٛقد ٜعد دسمي ١يف بعض ايٓعِ .نُا استر َدعٞ
ايربا ٠٤باْ٘ قد ٜ ٫تُتع ْعاّ ايرنا ٤ا٫ؾطٓاع ٞحبكٛم ادب ١ٝأ ٚسكٛم ًَه ،١ٝيهٔ ٖرا
ٚسدٜ ٫ ٙهؿ ٞملٓع ا٫عرتاف ب٘ نُدرتع ،ؾتشدٜد املدرتع ٜطبل تكسٜس أ ١ٜسكٛم قد تٓتر
عٔ ايرباْ ٠٤ؿطٗا .باٱقاؾ ١يريو ؾإ قاْ ٕٛبسا٤ات ا٫خرتاع ايربٜطاْ ٞيطٓ1977 ١يف
املاد ) 7.2( ٠ميٓض اذتل يف ا٫خرتاع يًُدرتع أ ٚخًؿ٘ يف اذتكٛم ،يرا ؾًُه ١ٝايربا ٠٤يف
ٖر ٙاذتاي ١تٓتكٌ إىل َ( Mr. Thalarكدّ ايطًب) بؿؿت٘ َايها يػسن. DABUS ١
ٚناْت اذتذ ١ا٫خري ٠ملكدّ ايطًب تتًدـ مبا  ًٜٞزغِ َٔ إٔ ْعاّ ايرنا٤
ا٫ؾطٓاع ٞقد ٜ ٫ه ٕٛقادزًا عً ٢تكد ِٜطًب تؿشٝض اضِ املدرتع ا ٚاملٛاؾك ١عً ،٘ٝؾإٕ
ذيو ٜٓبػ ٞإٔ  ٫ميٓع َٔ تطبٝل املاد َٔ 21 ٠اتؿاق ١ٝايربا٤ات اٚ٫زبٚ ١ٝقبْ ٍٛعاّ
ايرنا ٤ا٫ؾطٓاع ٞنُدرتعٚ .ايطبب يف ذيو ٖ ٛيٝظ مجٝع ا٭غداف ايطبٝعٝني ميًهٕٛ
إعطاَٛ ٤اؾك ١هلا ق َٔ ١ُٝايٓاس ١ٝايكاْ َٔ ١ْٝٛتًكا ٤أْؿطِٗ َا مل ٜكسز ايكاْ ٕٛذيوٚ .خري
َجاٍ عً ٢ذيو ِٖ ايكؿس يف ايكاْ ٕٛا٫ملاْ ٞا ٚبك ١ٝايكٛاْني يف ايد ٍٚاٚ٫زب ١ٝا٫طساف يف
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ا٫تؿاق . ١ٝيٝدتِ دؾٛع٘ بإ ؾش ١تطُ ١ٝاملدرتع َٖ ٞطأيٜ ١كسزٖا ايكاْ ٕٛايٛطين ٫ٚ
ميًو َهتب بسا٤ات ا٫خرتاع اٚ٫زب ٞتكسٜسٖا .إٕ عدّ ايدق ١يف حتدٜد املدرتع  ٚإدزاز
غدـ طبٝع ٞنُدرتع بد َٔ ٫ا٫ي ١اييت ٖ ٞاملدرتع ضٝهَ ٕٛكً ً٬يًذُٗٛز .نُا إ
قب ٍٛاْعُ ١ايرنا ٤ا٫ؾطٓاع ٞنُدرتع ٜتُاغَ ٢ع اٖداف ٚزضاي ١قاْ ٕٛبسا٤ات ا٫خرتاع
()1

يف ايتػذٝع عً ٢ا٫بتهاز ْٚػس املعسؾٚ ١ايعً ّٛيًعاَ.١
مت ْػس طًب ايربا ٠٤بٓا ً٤عً ٢طًب َدع ٞايربا ٠٤بتازٜذ  ٚ . 6.11.2019ناْت
ايؿؿش ١ا٭ٚىل تكسأ ،ايؿكس( ٠ا) َٔ ا٫ضتُاز ،٠حتدٜدا اذتكٌ املدؿـ ٍ"املدرتع" باْ٘
(مل ٜتِ تطُ ١ٝاملدرتع بعد ) ٚيف خاْ " ١امل٬سعات "ٚ،زدت عباز( ٠مل ٜـ تعٝني املدرتع

بايػسٚط املٓؿٛف عًٗٝا يف املادٚ 81 ٠ايكاعد َٔ 19 ٠ا٫تؿاق ١ٝاٚ٫زب ١ٝيًربا٤ات) )2(.ا٫
إ َكدّ ايطًب استر بإ ٖر ٙامل٬سعات يف ايؿكس(٠ا) َٔ ا٫ضتُاز ٠تػري إىل إٔ املهتب
ا٭ٚزٚب ٞيًربا٤ات قد أؾدز سهُاً َطبكاً عً ٢قكَ ١ٝكدّ ايطًب قبٌ إتاست٘ ايؿسؾ١
()3
يتكدَ ِٜساؾعت٘ يػسض املداٚي ١ايػؿ.١ٜٛ
 . 3.2املساؾع ١ايػؿ١ٜٛ
دست املداٚي ١ايػؿ ١ٜٛيف ٚ .2019.11.25تٓاٚيت ايٓكاط ادْا:ٙ
نُطأي ١أٚيْٛ ،١ٝقػت امل٬سعات ايٛازد ٠بؿدد ْػس ايطًب .سٝح مت تٓاٍٚ
اعرتاقات َكدّ ايطًب بإ ستت ٣ٛاملٓػٛز َكًٌٚ ،إ ْػس امل٬سع ١اد ٣إىل اذتهِ
املطبل عً ٢قكَ ١ٝكدّ ايطًب قبٌ َٓش٘ ايؿسؾ ١يعسض دؾٛع٘ يف املداٚي ١ايػؿ .١ٜٛزد
قطِ ا٫ضت ّ٬إٔ امل٬سعات ايٛازد ٠يف ايؿؿش ١ا٭ٚىل َٔ ايطًب حتدٜدا ايؿكس" ٠أ" يف
اذتكٌ ارتاف بـ "املدرتع" ٚسكٌ "امل٬سعات" تعهظ ا٫جتا ٙايعاّ يف ايتطبٝل ايعًُٞ
ٚناْت ْؿاً متت ؾٝاغت٘ َطبكاً ٜٚتِ ْػس ٙتًكاٝ٥اً يف اذتا٫ت اييت ٜٛ ٫دد ؾٗٝا تطُ١ٝ
يًُدرتع ا ٚايتعٝني يًُدرتع قد قدّ َعٝباٚ ،يهٔ ٜ ٫صاٍ يدَ ٣كدّ ايطًب ؾسؾ ١يتكدِٜ
تعسٜؿا باملدرتع أ ٚملعادت ١أٚد٘ ايكؿٛز اييت ناْت ؾٚ ٘ٝقت ْػس ايطًب ٕ٫ .اهلدف َٔ
( )1السردر الدابق ص .3
( )2طمب قدم بتاريخ ،2.19/11/18السردر اعاله ص .3
( )3السردر اعاله ص.3
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ْػس ٖر ٙاملعًَٛات ٖ ٛإع ّ٬ادتُٗٛز باملطا ٌ٥اييت تتعًل بطًب ايرباْ ّٜٛ ٠٤ػسٖٞٚ ،ٙ
يًعًِ ؾكط ٚتعهظ ؾكط ساي ١ايطًب ٚقد ٜتِ ؾشـ تًو املعًَٛات َٔ قبٌ ادتُٗٛز
(املاد َٔ )128. 4٠اتؿاق ١ٝبسا٤ات ا٫خرتاع اٚ٫زب .١ٝيٛٝند ايكساز إٕ ْػس ٖر ٙامل٬سع١
بػإ ايطًب ٜ ٫كتك ٞبايكسٚز ٠أ ٟقساز َٔ قبٌ قطِ ا٫ضت ٕ٫ ّ٬قسازات قطِ
( )1

ا٫ضت ّ٬ؾكط ٜتِ اختاذٖا بعد إتاس ١ايؿسؾ ١يًُدع ٞيتكد ِٜدؾٛع٘.

ؾُٝا ٜتعًل بٛقا٥ع ايكك ،١ٝنسز َكدّ ايطًب يف َرنسات٘ ايػؿ ١ٜٛسذذ٘ املكدَ ١يف
املرنس ٠املهتٛبٚ ١غدد عً ٢إٔ ا٫عرتاف بأْعُ ١ايرنا ٤ا٫ؾطٓاع ٞنُدرتع تتٝض ملكدّ
ايطًب حتدٜد املدرتع اذتكٝك ٞبد َٔ ٫تكً ٌٝايعدايْٚ ١طب ١ا٫خرتاع يٓؿط٘ٚ .قد دؾع بإ
عدّ قب ٍٛأْعُ ١ايرنا ٤ا٫ؾطٓاع ٞنُدرتع ضٝطتبعد ا٫خرتاعات اييت قدَٗا ايرنا٤
ا٫ؾطٓاعْ َٔ ٞطام ا٫خرتاعات اييت حيُٗٝا ْعاّ بسا٤ات ا٫خرتاع ٚ .ذيو ٜٓاقض املٛاد
( َٔ )57-52ا٫تؿاق ١ٝاٚ٫زب ١ٝيًربا٤ات .نُا اند أْ٘  ٫ميهٔ ملهتب ايربا٤ات ٚاحملانِ يف
املًُه ١املتشد ٠ايطعٔ يف املدرتعَ ،ا مل ٜكِ بريو ايػدـ اير ٟمت تع ٘ٓٝٝخطا ؾٗٛ
ايٛسٝد اير ٟميهٓ٘ ايطعٔ .باملجٌ دؾع َكدّ ايطًب بإ ا٫عُاٍ ايتشكري ١ٜي٬تؿاق١ٝ
اٚ٫زب ١ٝيربا٤ات ا٫خرتاع ٚايطٛابل ايككا ١ٝ٥تكس حبل ادتُٗٛز يف َعسؾ ١املدرتع ايؿعًٞ
َػريا اىل ا٫ضباب يف (َ .)J 1/10 point 3.2طتٓدا ملٓطل قاْ ٕٛايربا٤ات ،دؾع َكدّ
ايطًب بإ ٚدٛد اخرتاع ٜؿرتض ٚدٛد شترتعٚ .إ عدّ متتع اٯ٫ت باذتكٛم َٗٓٚا اذتل
يف املًهٚ ١ٝاذتكٛم ا٫دبٚ ١ٝؾكا ٫تؿاق ١ٝايربا٤ات اٚ٫زب ٫ ١ٝميهٔ قبٛي٘ ضببًا يسؾض
ا٫خرتاع .إٕ زؾض طًب ايربا ٠٤بطبب ايكؿٛز يف ايتعسٜـ باملدرتع ضٝه ٕٛمبجاب١
()2

"عكٛب "١مل تهٔ َكؿٛد ٠عٓد ؾٝاغ ١ا٫تؿاق ١ٝاٚ٫زب ١ٝيربا٤ات ا٫خرتاع.

( )1السردر الدابق ص .5-4
( )2السردر اعاله.
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 .4ايكساز ٚاضباب٘ ٚؾكا ملهتب ايربا٤ات اٚ٫زبٞ
أعًٔ قطِ ا٫ضت ّ٬مبهتب بسا٤ات ا٫خرتاع اٚ٫زب ٞقساز ٙبسؾض طًيب ايربا ٠٤اٚ٫زب١ٝ
املسقُني ( ،)EP 18275174(ٚ )EP 1827516يهٔ بعد َٓض َكدّ ايطًب
ايؿسؾ ١يتكدَ ِٜا يد َٔ ٜ٘سذر ٚطًبات ٚبعد اؾداز ايكساز أخطس َكدّ ايطًب حبك٘ يف
اضتٓ٦اف ايكسازٚ .قد ناْت ا٫ضظ اييت اضتٓد ايٗٝا ايكساز نا٫ت:ٞ
ا .ا٫غاز ٠يًُدرتع يف ؾكس ٠تطُ ١ٝاملدرتع ٚحتدٜد ٙيف طًب ايربا٠٤
ا .٫ٚإ اضتُاز ٠طًب ايربا ٠٤قدَت "دٗاشا" بؿؿت٘ املدرتع ٖٚرا ًٜ ٫يب املتطًبات
ايسمس ١ٝيتشدٜد ا ٚايتعسٜـ باملدرتع مبٛدب املادٚ )81( ٠ايكاعد َٔ )19( ٠ا٫تؿاق١ٝ
اٚ٫زب ١ٝيًربا٤ات .اذ تٓـ املاد 81 ٠اع ٙ٬بإٔ طًب ايربا ٠٤ا٭ٚزٚب ٞجيب إ ٜتكُٔ
املدرتعٚ ،إذا مل ٜهٔ َكدّ ايطًب ٖ ٛاملدرتع ،ؾٝذب إ ٜتكُٔ ايطًب بٝاْا ٜػري إىل
أؾٌ اذتل يف ايربا ٠٤ا٭ٚزٚب .١ٝتتطًب ايكاعد (19. 1 (٠إٔ تكُٔ ايؿكس ٠ارتاؾ ١باملدرتع
اضِ ايعاٚ ،١ً٥أضِ املدرتع ٚعٓٛاْ٘ ايهاٌَٚ ،يف سا٫ت اييت ٜ ٫ه ٕٛؾٗٝا َكدّ ايطًب ٖٛ
املدرتع ،جيب إٔ حيت ٟٛايطًب عً ٢تٛقٝض ٭ؾٌ اذتل يف ايربا ٠٤ا٭ٚزٚبٚ ١ٝحيٌُ
( )1
تٛقٝع َكدّ ايطًب أٜٛٓ َٔ ٚب عٓ٘.
ثاْٝا .إ اضِ ادتٗاش (ٜ ٫ )DABUSؿ ٞمبتطًبات ايكاعد َٔ )19 .1( ٠اتؿاق ١ٝايربا٤ات
اٚ٫زب ١ٝؾٗ ٛتطُ ١ٝيػ ٞا ٟدتٗاش ا ٚايٚ ١يٝظ اضِ اْطإ.
ثايجا .ذٖب املهتب ايربا٤ات اٚ٫زب ٞيف تطبٝب قساز ٙاىل إ ا٭مسا ٤املعطا ٠يٮغٝا ٤قد ٫
تعادٍ أمسا ٤ا٭غداف ايطبٝعٝني .ا٭مسا ٤املعطا ٠يٮغداف ايطبٝعٝنيٚ ،اييت تهٕٛ
َ٪يؿ َٔ ١اضِ ايػدـ ٚايعا ،١ً٥ت٪دٚ ٟظٝؿتنيٚ :ظٝؿ ١ايتعسٜـ بايػدـ َٔ دٗ ١نُا
متهٓ٘ َٔ ممازض ١سكٛق٘ ؾٗ ٞتػهٌ دص َٔ ٤غدؿٝت٘ اَاّ ايكاْ َٔ ٕٛدٗ ١اخس.٣
()2

ٚيهٔ ا٭غٝا ٤يٝظ هلا سكٛم تطُض هلا امساٖ٤ا مبُازضتٗا.

( )1السردر اعاله،ص5
( )2السردر اعاله
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زابعا .نُا استر َهتب ايربا٤ات باٱطاز ايكاْ ْٞٛي٬تؿاق ١ٝاٚ٫زب ١ٝيربا٤ات ا٫خرتاع ايرٟ
سدد املكؿٛد با٭غداف ايكاْْٝٛني سٝح ٜٓـ عً ٢إ ا٭غداف ايطبٝعٝني ٚا٭غداف
ا٫عتبازٜني ٚاهل٦ٝات املعادي ١يٮغداف ا٫عتبازٜني ايرٜ ٜٔتؿسؾ ٕٛقُٔ ا ١ًٖٝ٫اييت
سددٖا هلِ ايكاْ )1(.ٕٛيهٔ ا٫تؿاق ١ٝاٚ٫زب ١ٝيًربا٤ات مل تٓـ عً ٢غري ا٭غداف (أٟ
ا٭غداف ايطبٝعٝني أ ٚا٫عتبازٜني) نُكدّ يطًب ايربا ،٠٤أ ٚنُدرتع أ ٚيف أ ٟدٚز آخس يف
إدسا٤ات َٓض بسا ٠٤اخرتاع .يف ْطام ايتعسٜـ باملدرتع ،جيب إ ٜػاز اىل ا٭غداف
ايطبٝعٝني ؾكطٖٚ .را ٜػري إىل ؾِٗ ٚاقض يتػسٜع ايربا٤ات اٚ٫زب ٞبإٔ املدرتع ٖ ٛغدـ
طبٝع.ٞ
خاَطا .نريو اضٓد َهتب ايربا٤ات سهُ٘ اىل ايتازٜذ ايتػسٜع٫ ٞتؿاق ١ٝبسا٤ات ا٫خرتاع
اٚ٫زب ١ٝستتذا بإ َػسع ٞا٫تؿاق ١ٝناْٛا َتؿكني عً ٢إٔ َؿطًض "املدرتع" ٜػري إىل
اْ٫طإ ا ٟايػدـ ايطبٝع ٞؾكط .ؾا٭عُاٍ ايتشكري ١ٜي٬تؿاق ١ٝتػري يًُدرتع عً ٢أْ٘
غدـ طبٝع .ٞثِ اقاف ايكساز زغِ اْ٘ مت َٓاقػ ١إَهاْ ١ٝا٫عرتاف با٭غداف
ا٫عتبازٜني نُدرتعني ،ا ٫إٔ ايكاعد ٠ارتاؾ ١بٗرا ا٫عرتاف مل ٜتِ تبٗٓٝا يف املطٛد٠
ايٓٗاٖٚ. ١ٝ٥را ٪ٜند ؾِٗ َػسع ٛا٫تؿاق ١ٝيًُدرتع عً ٢اْ٘ ايػدـ ايطبٝع ٞؾكط.
ضادضا  .حتُ ٞاتؿاق ١ٝبسا٤ات ا٫خرتاع اٚ٫زب ١ٝاملدرتع َٔ خَٓ ٍ٬ش٘ ايعدٜد َٔ اذتكٛم
َٗٓٚا :سل املدرتع َكابٌ َايو ايربا ٠٤ؾكد ٜه ٕٛاملايو يًربا ٠٤غري املدرتع( :)2سك٘ يف إ
ٜتِ تطُٝت٘ يف اضتُاز ٠بسا٤ات ا٫خرتاع اٚ٫زب :)3(١ٝسك٘ يف إ ٜتِ اخطاز ٙبتطُٝت٘

نُدرتع( :)4اذتل يف إٔ ٜتِ ذنس ٙنُدرتع يف طًب ايربا ٠٤ا٭ٚزٚب ٞاملٓػٛز َٛٚاؾؿات
( )1انظر (ىـ ،ز من السادة  )58من االتفاقية االوربية لبراءات االختراع.
( )2انظر السادة  62اتفاقية براءات االختراع االوربية.
(3) Article 81 of the EPC states: “The European patent application
shall designate the inventor. If the applicant is not the inventor or is
not the sole inventor, the designation shall contain a statement
indicating the origin of the right to the European patent.”.
وتشص السادة  81من االتفاقية األوروبية بذان براءات االختراع عمى أن "يحدد طمب
البراءة األوروبي السخترع .إذا لم يكن السهدع ىه السخترع أو لم يكن السخترع الهحيد ،يجب

أن يحتهي التحديد عمى بيان يذير إلى أصل الحق في البراءة األوروبية".
( )4القاعدة ) )19.3اتفاقية البراءات االوربية=:
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ا٫حتاد ا٭ٚزٚب ٞيربا٤ات ا٫خرتاع(ٚ :)1يف سايٚ ١دٛد ْصاع َع َٛدع ايطًب أ ٚؾاسب
ايربا ،٠٤ؾإٕ ي٘ اذتل يف ذنس ٙنُدرتع ٚإ ناْت قد زغبات َكدّ ايطًب أ ٚاملايو
يًربا )2(.٠٤نريو ْؿت املاد َٔ )60.1 (٠ا٫تؿاق ١ٝعً ٢محا ١ٜايٛقع ايكاْ ْٞٛيًُدرتع
ٚاييت متٓض املدرتع اذتل املبد ٞ٥يف ايرباٚ ٠٤يهٓ٘ بٓؿظ ايٛقت تعط ٘ٝاذتل يف ْكٌ ٖرا
اذتل إىل ارتًـ .باملكابٌ تبٓت ايكٛاْني ايٛطٓ ١ٝيًد ٍٚا٫عكا ٤يف ا٫تؿاق ١ٝاٚ٫زب١ٝ
()3
يربا٤ات ا٫خرتاع أسهاّ مماثً ١بػإٔ تطُ ١ٝاملدرتع ٚسكٛق٘.
ضابعاًْ َٔ .اس ١ٝقاْ ١ْٝٛاٜكا ٫ ،تتُتع ا٭ْعُ ١أ ٚاٯ٫ت حبكٛم ٭ْ٘ يٝظ هلا غدؿ١ٝ
قاْ ١ْٝٛنتًو اييت ٜتُتع بٗا ا٭غداف ايطبٝعٝني أ ٚا٫عتبازٜني عً ٢ا٫قٌ يف ٚقتٓا
ايسأٖ .ؾايػدؿ ١ٝايكاْ ١ْٝٛيًػدـ ايطبٝع ٞغسعت ْتٝذ ١يه ْ٘ٛإْطاًْاٚ ،يًػدـ
اعتباز ٟعً ٢أضاع خٝاٍ قاْ .ْٞٛعٓدَا ٜتعًل ا٭َس با٭غداف غري ايطبٝعٝني ،تُعط٢
ايػدؿ ١ٝا٫عتباز ١ٜؾكط عً ٢أضاع خٝاٍ قاْٜ ْٞٛتِ إْػا ٘٥إَا َباغس َٔ ٠خٍ٬
ايتػسٜع أٜ ٚتِ تطٜٛسٖا َٔ خ ٍ٬ايؿك٘ ايكاْ .ْٞٛيف ساي ١شترتع ٞايرنا ٤ا٫ؾطٓاع٫ ،ٞ
ٜٛدد تػسٜع أ ٚؾك٘ قاْٜ ْٞٛكس ٜٚجبت َجٌ ٖرا ارتٝاٍ ايكاْٜٚ .ْٞٛرتتب عً ٢ذيو إٔ

=Rule 19, para. 1, EPC states that : “The request for grant of a
European patent shall contain the designation of the inventor.
However, if the applicant is not the inventor or is not the sole inventor,
the designation shall be filed in a separate document. The designation
shall state the family name, given names and full address of the
inventor, contain the statement referred to in Article 81 and bear the
signature of the applicant or his representative”.
تشص الفقرة 1من السادة  19من االتفاقية االوربية عمى ما يمي" :يجب أن يتزسن طمب مشح
براءة اختراع أوروبية تحديد السخترع .ومع ذلك ،إذا لم يكن مقدم الظمب ىه السخترع أو لم
يكن السخترع الهحيد ،يجب تقديم التعيين في وثيقة مشفرمة .يجب أن يذكر ان اسم األسرة،
وأسم السخترع وعشهانو الكامل ،وأن يتزسن البيان السذار إليو في السادة  81ويحسل تهقيع

مقدم الظمب أو من يشهب عشو".

( )1القاعدة)  (2..1اتفاقية البراءات االوربية.
( )2القاعدة )(2..2اتفاقية البراءات االوربية.
( )3انظر األسس القانهنية لقرار السكتب االوربي لمبراءات ىامش رقم ( )3اعاله ،ص.6
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خٛازشَٝات ايرنا ٤ا٫ؾطٓاع ٫ ٞميهٔ إٔ ٜه ٕٛهلا سكٛم ْاجت ١عٔ نْٗٛا شترتع،١
()1

ناذتل يف تطُٝتٗا نُدرتع أ ٚإٔ ٜتِ تجبٝتٗا نُدرتع يف طًب بسا ٠٤ا٫خرتاع.
ثآَاً .عدّ ٚدٛد ايطٛابل ايككاٜ ٫ ١ٝ٥عين بايكسٚز ٠اَهاْ ١ٝا٫ضتٓتاز بكب ٍٛنٝاْات
أخس ٣غري ايػدـ ايطبٝع ٞنُدرتعني حتت ا٫تؿاق ١ٝاٚ٫زب ١ٝيًربا٤اتٚ .قد دست
ممازضات زتايظ ا٫ضتٓ٦اف يًُهتب ا٭ٚزٚب ٞيًربا٤ات عً ٢ا٫قساز بإ املدرتع ٖٛ
غدـ طبٝع ٚ ،ٞمل ُٜطًب َٔ اجملايظ ست ٢اٯٕ اختاذ قساز بػإٔ اَهاْ ١ٝا٫عرتاف
)2(.

بهٝإ غري ايػدـ ايطبٝع ٞنُدرتع
اخريا .املعٝاز ا ٚايؿِٗ ايطا٥د بإ املدرتع ٖ ٛغدـ طبٝع ٞقابٌ يًتطبٝل دٚيًٝا ،ؾكد
أؾدزت احملانِ ايٛطٓ ١ٝملدتًـ ايبًدإ قسازات بٗرا ايؿددٖ .را املعٝاز ايطا٥د يف غايب١ٝ
ايد ٍٚا٫طساف يف ا٫تؿاق ١ٝاٚ٫زب ١ٝيربا٤ات ا٫خرتاع طبكا ٫ضتػاز ٠أدساٖا املهتب
ا٭ٚزٚب ٞيًربا٤ات يف . 2019/2018ؾكٛاْني ايد ٍٚا٫عكا ٤يف تعسٜـ املدرتع بأْ٘ غدـ
طبٝعٜ ٞبتهس اخرتاعًا ٚ.باملجٌ ٖرا ٖ ٛايٓٗر املتبع يف َهاتب ايربا٤ات يف ايؿني ٚايٝابإ
ٚنٛزٜا ٚايٜ٫ٛات املتشد ..٠ذتد اٜٛ ٫ ٕ٫دد أ ٟقاْٚ ٕٛطين ٜعرتف بػَٗٓ ،٤ٞا
()3
خٛازشَٝات ا ٚبسزتٝات ايرنا ٤ا٫ؾطٓاع ،ٞنُدرتع.
ب  .أؾٌ اذتل بايربا ٠٤يف تطُ ١ٝاملدرتع
ٚيف ستاٚيت٘ ايتؿد ٟيًؿكس ٠ارتاؾ ١بأؾٌ اذتل بايربا ٠٤يف تطُ ١ٝاملدرتع،
ذٖب املهتب اٚ٫زب ٞيًربا٤ات اىل إ "َكدّ ايطًب سؿٌ عً ٢اذتل يف ايربا ٠٤ا٭ٚزٚبَٔ ١ٝ
اي "DABUS ١بؿؿت٘ ؾاسب ايعٌُ ٚتؿشٝض ٖرا ايبٝإ بعد ذيو يٲغاز ٠اىل اْ٘
ٜطتُد سك٘ بؿؿت٘ خًؿا يًُدرتع  ٖٛٚا٫ي ١يف ٖر ٙايككٜ ٫ ١ٝؿ ٞمبتطًبات املاد)81( ٠
ٚاملاد َٔ )60.1( ٠ا٫تؿاق4) (.١ٝيرا  ٫ميهٔ تٛظٝـ آ٫ت ايرنا ٤ا٫ؾطٓاع ٫ٚ ٞميهٔ
()5

يٮخري ٠إ ته ٕٛطسؾا يف عكد عٌُ  ٫ ٖٞٚمتًو ْكٌ أ ٟسكٛم إىل ايػري.
( )1السردر اعاله ،ص .6
( )2السردر اعاله ،ص.7
( )3السردر اعاله.
( )4السردر اعاله ص .8-7

( )5انظر السهاد السادة () 81والسادة(  )6..1من االتفاقية االوربية بذان براءات االختراع.
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ا -٫ٚبسزتٝات أ ٚاٯ٫ت ايرنا ٤ا٫ؾطٓاع ٫ ٞتتُتع بايػدؿ ١ٝايكاْ ١ْٝٛنُا ْاقؼ ايكساز
ذيو ٚيرا  ٫ميهٔ إٔ ته ٕٛطسؾًا يف عكد عٌُ ٚاييت تكتؿس عً ٢ا٭غداف ايطبٝعٝني،
ؾٗ ٞؾكط ستٌ ذتل ايتًُو.
ثاْٝا ٫ -ميهٔ ٭ْعُ ١أ ٚرتٛازشَٝات ايرنا ٤ا٫ؾطٓاع ٞإٔ ٜه ٕٛهلا أ ٟؾؿ ١قاْ١ْٝٛ
عً ٢شتسداتٗا ٚاييت ميهٔ ْكٌ ًَهٝتٗا ٚؾكا يًكٛاْني ذات ايؿًٚ ١نريو با٫تؿامْ .عسًا
٭ٕ تًو اْ٫عُ ٫ ١ميهٔ إٔ ٜه ٕٛهلا سكٛم ،طبكا يريو  ٫ميهٔ اعتباز اْٗا متتًو
شتسداتٗا أ ٚمتًو أ ٟاخرتاع ٜتِ ا٫دعا ٤ب٘ ٫ٚ ،متًو اْػا ٤اْ ٚكٌ أ ٟسكٛم إىل املٓتر.
ٚبايتاي ٫ ،ٞميهٔ اعتباز َايو ْعاّ أ ٚآي ١ايرنا ٤ا٫ؾطٓاع ٞخًؿا يٰي ١باملعٓ ٢املكؿٛد
يف املاد َٔ 60.1 ٠ا٫تؿاق ١ٝاٚ٫زب ١ٝيًربا٤ات .يهٔ َٔ َٓعٛز قاْ ْٞٛجيٛش ملايو ْعاّ
ايرنا ٤ا٫ؾطٓاعٚ ،ٞؾكًا يًكاْ ٕٛايٓاؾر ،اَت٬ى شتسدات ذيو ايٓعاّ ،متاًَا نُا قد ميتًو
َايو اٯيَٓ ١تذاتٗا .يهٜٔ ،بك ٢ايط٪اٍ عٔ املدرتع َٚاٖ ٞاذتكٛم املستبط ١ب٘ يف سا٫ت
()1
ا٫خرتاعات اييت تٓػا ارتط ٠ٛا٫بتهاز ١ٜؾٗٝا بػهٌ َباغس َٔ دٗاش ٚيٝظ اْ٫طإ.
ثايجا .اذتذ ١اييت دؾع بٗا َٛدع ايطًب غري ذات ؾًٖٓ ١ا ؾا٭ًٖ ١ٝايكاْ ١ْٝٛملُازض١
غدـ َا ذتكٛق٘ ،عً ٢ضب ٌٝاملجاٍ يف ساي ١ايكاؾس ٫ ٜٔتٓطبل عًٖ ٢ر ٙاذتاي.١
ؾا٭ؾٌ إ ا٫ت ايرنا ٤ا٫ؾطٓاع ٞيٝظ هلا سكٛم أ ٚبا٭سس ٣يٝظ هلا غدؿ ١ٝقاْ١ْٝٛ
تطُض هلا مبُازضٖ ١ر ٙاذتكٛم .بُٓٝا ايكؿس ٚا٭غداف عدمي ٞا ١ًٖٝ٫ناملسق٢
ايعكًٝني ٜتُتع ٕٛبايػدؿ ١ٝايكاْٚ ١ْٝٛبايتاي ٞحبكٛم اقسٖا ايكاْ ٕٛهلِ ْٚعُٗا مبا
()2

ميهِٓٗ ايتؿسف بٗا يف سدٚد اًٖٝتِٗ ايكاْ.١ْٝٛ
ح .تطُ ١ٝاملدرتع ٚقابً ١ٝا٫خرتاع يًشُا ١ٜبربا٤ات ا٫خرتاع
زؾض َهتب ايربا٤ات دؾٛع َٛدع ايطًب املتعًك ١بتعٝني املدرتع ٚقابً ١ٝا٫بتهاز
يًشُا ١ٜبربا٤ات ا٫خرتاع بٓا ٤عً ٢اذتذر ادْا:ٙ

( )1انظر األسس القانهنية لقرار السكتب االوربي لمبراءات ىامش رقم ( )3اعاله ،ص-7
.8
( )2السردر اعاله ،ص.8
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ا -٫ٚإٕ تطُ ١ٝاملدرتع َٖ ٛطًب زمس ٞجيب ايٛؾا ٤ب٘ يف ا٫ضتُاز ٠ارتاؾ ١بطًب
ايربا. ٠٤إٕ تعٝني املتطًبات ايسمس( ١ٝايػهً )١ٝيطًب ايرباَ ،٠٤طتكٌ ٪ٜ ٫ٚثس عً٢
()1
ايػسٚط املٛقٛع ١ٝيًشؿ ٍٛعً ٢بسا ٠٤اخرتاع ٚاييت تتعًل با٫خرتاع ذات٘.
ثاْٝا -دؾع َٛدع ايطًب بإٔ عدّ قب ٍٛأْعُ ١أ ٚآ٫ت ايرنا ٤ا٫ؾطٓاع ٞنُدرتعني قد
٪ٜد ٟاىل اضتبعاد ا٫خرتاعات اييت ٜٛيدٖا ايرنا ٤ا٫ؾطٓاعْ َٔ ٞطام اذتُا ١ٜبربا٤ات
ا٫خرتاعٚ ،ذيو ٜػهٌ خسقا يًُٛاد ( َٔ )57-52ا٫تؿاق ١ٝاعٚ ،ٙ٬املاد َٔ 27 ٠اتؿاق١ٝ
ايرتبظ ٚاتؿاق ١ٝضرتاضبٛزؽ ٚاييت تػرتط ادتد ٠يف ا٫خرتاعٚ ،إ ٜٓط ٟٛا٫خرتاع عً٢
خط ٠ٛابتهازٚ ١ٜإ ٜه ٕٛقاب ٬يًتطبٝل ايؿٓاعٚ . ٞاٜكا دؾع َكدّ ايطًب بإ إذا نإ
ٖٓايو ابتهاز تتٛاؾس ؾ ٘ٝغسٚط املٛقٛع ١ٝيًشُا ١ٜبربا ٠٤اخرتاع ،ؾإٕ قاْ ٕٛبسا٤ات
()2
ا٫خرتاع ٜؿرتض ٚدٛد شترتع.
ثايجاٜ -تِ تك ِٝٝاملتطًبات ايػهً ١ٝيتشدٜد املدرتع قبٌ ايؿشـ املٛقٛع ٞي٬بتهاز
ْؿط٘ يًتأند َٔ تٛاؾس غسٚط ادتدٚ ٠بػهٌ َطتكٌ ٜ ٫ٚدي ٞبا ٟبٝإ سَ ٍٛا إذا نإ
َٛقٛع ذيو ايطًب ًٜيب َتطًبات املٛقٛع ١ٝيًرباٚ ٠٤ؾكا يًُٛاد ( )57-52اع.ٙ٬
ٚايعهظ ؾشٝض ،ؾاذا َا اضتٛؾ ٢طًبا َا ايػسٚط املٛقٛع ١ٝيًربا ٠٤ؾإ ذيو ٜ ٫عين
()3
بايكسٚز ٠اْ٘ قد ًٜيب املتطًبات ايػهً ١ٝاملٓؿٛف عًٗٝا يف ايكاْ.ٕٛ
ز .سل ادتُٗٛز يف َعسؾ ١املدرتع اذتكٝكٞ
باملجٌ ذٖب َهتب ايربا٤ات اٚ٫زب ٞيف َعادت ١ايدؾع ارتاف حبل ادتُٗٛز يف
َعسؾ ١املدرتع ايؿعً ٞاىل إ:
اًٜ -٫ٚيب اٱطاز ايكاْ٫ ْٞٛتؿاق ١ٝايربا٤ات ا٭ٚزٚبٖ ١ٝدف تصٜٚد ادتُٗٛز مبعًَٛات ناؾ١ٝ
عٔ املدرتع نُا سددت٘ املادٚ )62( ٠ايكاعد َٔ )20.2( ٠ا٫تؿاق ١ٝاٚ٫زب ١ٝيًربا٤ات.
ؾايػسط ارتاف بتشدٜد املدرتع ٚتطُٝت٘ ميهٔ ادتُٗٛز َٔ ايطعٔ يف ؾشْ ١طب ١ا٫خرتاع
اي ٘ٝأَاّ احملانِ ايٛطٓ ١ٝاملدتؿٚ ١ؾكا يًُاد َٔ )61( ٠ا٫تؿاق ١ٝاع.ٙ٬

( )1السردر اعاله ،ص .8
( )2السردر اعاله ،ص .9
( )3السردر اعاله ،ص .8
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ثاْٝا -بسأَ ٟكدّ ايطًب ،اغرتاط إٔ ٜػري حتدٜد املدرتع إىل غدـ طبٝع ٞقد ٜطتددّ
ٱخؿا ٤اهل ١ٜٛاذتكٝك ١ٝيًُدرتع يف اذتا٫ت اييت مت ؾٗٝا تطٜٛس ستٌ طًب ايربا ٠٤دٕٚ
()1
تدخٌ بػس.ٟ
ٖرا ايدؾع ٜسؾك٘ قطِ ا٫ضت ّ٬يف َهتب ايربا٤ات اٚ٫زب. ٞؾاملهتب ٜ ٫تشكل
ٚسد َٔ ٙأؾٌ املٛقٛع املدع ٢ب٘ يف طًب ايرباٚ ٠٤ؾكا يًكاعد .)19. 2( ٠اذ قسز
املػسع إٔ ٜعطٖ ٞرا اذتل يًذُٗٛز ٚاير ٟميًو ،مبا ؾ ِٗٝاملدرتع اير ٟسرف امس٘ َٔ
ايتعٝني ،ايطعٔ يف ايتطُ ١ٝاذا ناْت غري ؾشٝشٜٚ .١كُٔ ْػس طًب ايربا ٠٤إع ّ٬ادتُٗٛز
مبا ؾ ِٗٝاملدرتع اير ٟسرف امس٘ مبشتٜٛات املطتٓدات املٛدعٚ ١عًٖ ٢را ا٭ضاع قد
ٜطعٔ يف ؾش ١حتدٜد املدرتع ٖٚ.ر ٙايطع ٕٛتسؾع اىل احملانِ ايٛطٓ ١ٝاملدتؿٚ ١قد
تٓتٗ ٞبتؿشٝض اضِ املدرتع ٚؾكا يًكاعد ٚ )20.2( ٠ايكاعد َٔ 21 ٠ا٫تؿاق ١ٝاٚ٫زب ١ٝبػإ
()2

بسا٤ات ا٫خرتاع.
ت .املًٗ ١ايصَٓ ١ٝملعادت ١أٚد٘ ايكؿٛز يف تطُ ١ٝاملدرتع ايكاعد َٔ 60 ٠اتؿاق ١ٝبسا٤ات
ا٫خرتاع اٚ٫زب١ٝ
نُا ْاقؼ َهتب ايربا٤ات اٚ٫زب ٞاملًٗ ١ايصَٓ ١ٝاملُٓٛس ١ملٛدع ايطًب ملعادت١
أٚد٘ ايكؿٛز يف تطُ ١ٝاملدرتع .إٔ َٛدع ايطًب مل ٜعرب عٔ ْ ٤ٌَ ١ٝايؿكس ٠ارتاؾ ١باضِ
املدرتع َٔ أدٌ تؿشٝض أٚد٘ ايكؿٛز يف ايكك ،١ٝست ٢بعد إ َٓض ؾسؾ ١أخس ٣قبٌ
ٚقـ إدسا٤ات املداٚي ،١يرا قسز قطِ ا٫ضت ّ٬إؾداز قساز ٙيف اٱدسا٤ات ايػؿ ١ٜٛست ٢عً٢
ايسغِ َٔ إٔ املًٗ ١احملدد ٠مبٛدب ايكاعد َٔ )60.1( ٠اتؿاق ١ٝبسا٤ات ا٫خرتاع مل تٓت٘

بعدَ ٕ٫ )3(.كدّ ايطًب اعًٔ بٛقٛح أْ٘ ٜسغب يف تعٝني ْعاّ ايرنا ٤ا٫ؾطٓاعٞ
نُدرتعٚ ،بايتاي ٞمت إغ٬م ايٓكاؽ سٖ ٍٛرا املٛقٛع يف قطِ ا٫ضت ،ّ٬عً ٢إ ذيو ٫
()4

ميٓع َٔ ايًذ ٤ٛاىل ضبٌ اْ٫تؿاف ايكاْ ١ْٝٛاملعُ ٍٛبٗا.

( )1السردر اعاله ،ص.9
( )2السردر اعاله.
( )3السردر اعاله ،ص.9
( )4السردر اعاله ،ص .9
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 .5حتًَٓٚ ٌٝاقػ ١اذتهِ
يف ناْ ٕٛايجاْ ،2020 ٞقسز املهتب ا٭ٚزٚب ٞيًربا٤ات زؾض طًيب بسا ٠٤اخرتاع
املسقُتني ( )EP18275174( )EP18275163سٝح مت تطُْ ١ٝعاَا يًرنا٤
ا٫ؾطٓاع ٞباعتباز ٙاملدرتع ايٛسٝد .يف نًتا اذتايتني ،قد مت زؾض ايطًبات يعدّ
اَ٫تجاٍ ٭سهاّ ا٫تؿاق ١ٝاٚ٫زب ١ٝيربا٤ات ا٫خرتاع املتعًك ١بػدـ املدرتعٚ .ميهٔ
تًدٝـ اِٖ اضباب ايسؾض َٔ قبٌ َهتب ايربا٤ات اٚ٫زب ٞبا٫ت:ٞ
 ٜتطًب اذتؿ ٍٛعً ٢بسا ٠٤اخرتاع أٚزٚب ،١ٝإٔ ٜه ٕٛاملدرتع غدؿًا طبٝعًٝا ٖٚ.راَا أند ٙسهِ املهتب ا٭ٚزٚب ٞيًربا٤ات َطرتض ٬باْ٘ ٜٛ ٫دد أ ٟقاْٚ ٕٛطين
ٜعرتف بـ طاٯي١ص نُدرتع.
 أند اذتهِ بإٔ ا٫ت ايرنا ٤ا٫ؾطٓاع ٫ ٞتتُتع سايٝا بأ ١ٜسكٛم ٭ْٗا  ٫تتُتعبػدؿ ١ٝقاْ ١ْٝٛمماثً ١يتًو اييت ٜتُتع بٗا ٭غداف ايطبٝعٝني أ ٚا٫عتبازٜني .
ٖٓٚا ميٝص املهتب ا٭ٚزٚب ٞاٯ٫ت عٔ ا٭غداف ا٫عتبازٜني َؿسسا بأْ٘ سايٝا "٫
ٜٛدد تػسٜع أ ٚؾك٘ قكاٜ ٞ٥جبت َجٌ ٖرا ارتٝاٍ ايكاْ "ْٞٛ٭ْعُ ١ايرنا٤
ا٫ؾطٓاع.ٞ
 يف ْؿظ ايطٝامَٝ ،ص اذتهِ بني امسا ٤ا٭غداف ايطبٝعٝني ٚاملطُٝات اييت تعط٢يٮغٝاَٛ ٤ندا بإ اضِ ايػدـ ايطبٝع ٞيٝظ ؾكط يتعسٜـ ٚحتدٜد ايػدـٚ ،يهٔ
ي٘ أٜكًا دٚز يف حتدٜد سكٛم ٖرا ايػدـ َٚسنص ٙايكاْ ،ْٞٛخ٬ؾا يدٚز املطُٝات
املعطا ٠يٮغٝاٚ ،٤اييت تٓشؿس ٚظٝؿتٗا ؾكط يف حتدٜد ٖر ٙا٭غٝا ٤بػهٌ دقٝل.
 نُا بت ايكساز مبطأيًَ ١ه ١ٝاٯ٫ت ملدسداتٗا َٛندا باْ٘  ٫ميهٔ يٰ٫ت إ تهٕٛطسؾا يف عكد عٌُ ٚباملجٌ  ٫ميهٓٗا ْكٌ أ ٟسكٛم يٰخس ٜٔ٭ْٗا  ٫تتُتع با ٟسكٛم
عً ٢شتسداتٗا أٜاً نإ غهٌ تًو املدسدات ا ٚستتٛاٖا ،يرا ؾإٕ ادعا ٤دنتٛز
 Thalarبأْ٘ ؾاسب عٌُ ا ٚخًؿا يٰي DABUS ١يف اذتكٛم  ٫ميهٔ تربٜسٚ ٙؾكا
٭ ٟضٓد قاَْ ْٞٛػسٚع.
َع ذيو ،ؾإ سهِ َهتب ايربا٤ات ا٭ٚزٚب ٞبسؾض طًيب ايربا ٫ ٠٤خيً َٔ ٛاٚد٘
ايكؿٛز .ؾْٗ َٔ ٛاس ١ٝمل ٜعط تٛقٝشا ناؾٝا عٔ ا٫سهاّ اييت تٓطبل عً ٢بسا٤ات
ا٫خرتاع اييت تٛيدٖا اْعُ ١ايرنا ٤ا٫ؾطٓاع .ٞاذ مل ٜٛقض ايكساز ايكٛاعد ارتاؾ ١مبٔ
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جيب إٔ ٜه ً٬ٖ٪َ ٕٛقاْْٛا يٛٝؾـ باملدرتع بايٓطب ١ي٬بتهازات اييت تٓػٗ٦ا اْعُ١
ايرنا ٤ا٫ؾطٓاعٚ ٞحتت أ ٟظسٚفٚ .ايط٪اٍ ٖٓا ٌٖ قساز املهتب ايربا٤ات ا٭ٚزٚبٞ
بسؾض طًيب ايربا ٠٤ضٝدًل غسطًا ددٜدًا يًشؿ ٍٛعً ٢بسا ٠٤اخرتاع مل ٜهٔ يٝدطس عً٢
باٍ ٚاقع ٞا٫تؿاق ١ٝاٚ٫زب ١ٝيًربا٤ات َطًكًا ا ٖٛٚ ٫سعس اذتُا ١ٜبٓعاّ ايربا٤ات
ي٬خرتاعات اييت ٜ ٫ه ٕٛاملدرتع ؾٗٝا غدـ طبٝع َٔ .ٞادتدٜس بايرنس ،إ ازغادات
املهتب ا٭ٚزٚب ٞيًربا٤ات يطٓ 2018 ١بػإ قابً ١ٝا٫خرتاع يًشُا ١ٜبٓعاّ ايربا٤ات ذٖبت
اىل إٔ اخرتاعات ايرنا ٤ا٫ؾطٓاع٫ ٞتعد تكٓ ١ٝبطبٝعتٗا ٖٚرا ٜعين اْٗا يٝطت ستٌ
يًشُا ١ٜبايربا ،٠٤يف سني اندت إزغادات املهتب يطٓ 2019 ١إٔ ا٫خرتاعات ايٓاجت ١عٔ
()1

ايرنا ٤ا٫ؾطٓاع ٞقد ته ٕٛذات طابع تكين ،خاؾ ١عٓدَا ٜتِ تطٜٛسٖا ٭غساض تكٓ.١ٝ

بُٓٝا ٖٓايو امجاع عامل ٞعً ٢ا ١ُٖٝ٫ايطرتاتٝذ ١ٝيًرنا ٤ا٫ؾطٓاع ٞيف سٝاتٓا ايّٛٝ
ٚاييت عٓد ايعٌُ دٓبًا إىل دٓب َع ايبػس ،ضتطاِٖ ستًُا يف ايٛؾ ٍٛاىل اخرتاعات َُٗ. ١
يهٔ ٜتشؿغ ايؿك٘ ايكاْ ْٞٛعًَ ٢طايَٓ ١ض ايربا ٠٤يتًو اْ٫عُ ١ا٫يٝهرت ١ْٝٚاخرا بٓعس
()2
ا٫عتباز ا٫بعاد ا٫دتُاعٚ ١ٝايكاْ ١ْٝٛزغِ عٛا٥دٖا ا٫قتؿاد.١ٜ
َٔ ْاس ١ٝاخس ٫ ٣ميهٔ اغؿاٍ سكٝك ١إ َهتب ايربا٤ات مل ٜبت ٜ ٖٛٚؿدز قساز ٙبعدّ
ٚدٛد اخرتاع قابٌ يًتطذ ٌٝيف ايطًب.ؾا٫خرتاع برات٘ تٛاؾست ؾ ٘ٝعٓؿس ادتدٚ ٠ارتط٠ٛ
ا٫بتهاز ١ٜباٱقاؾ ١يكابًٝت٘ يًتطبٝل ؾٓاعٝاٖ ،ر ٙايجػس ٠ترتى ا٫داب ١عٔ ايط٪اٍ عُا
جيب ؾعً٘ عٓدَا ٜ ٫هٖٓ ٕٛاى شترتع اْطإ .يهٔ َاٖ ٞؾش ١إ ٜه ٕٛاير ٟاْػا
ا٫خرتاع ٖ ٞخٛازشَ ١ٝايرنا ٤ا٫ؾطٓاع ٫ٚ ٞدٚز يٲْطإ ايػدـ ايطبٝع ٞمل ٜتطسم
( )1الشدخة الكاممة لإلرشادات مهجهدة عمى الرابط التالي:
https://www.epo.org/law-practice/legal texts/html/guidelines2018/e/g_ii_3_3_1.htm
(2) James Nurton, EPO and UKIPO Refuse AI-Invented Patent

Applications (IPWatchdog,com ,7 January 2020) available on
</www.ipwatchdog.com/2020/01/07/epo-ukipo-refuse-ai-inventedpatent-applications/id=117648/> accessed 5 April 2020.
جيسس نهرتهن ،السكتب األوروبي لمبراءات ومكتب حقهق السمكية الفكرية في السسمكة الستحدة
يرفزان طمبات براءات الختراعات الذكاء االصظشاعي:
(IPWatchdog ،</www.ipwatchdog.com/2020/01/07/epo-ukipo-refuse>ai-invented-patent-applications/id=117648/
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ايكساز إىل ٖر ٙاملطاي ١املُٗٚ ١اىل نٝؿ ١ٝتكَ ِٝٝطاُٖ ١اٱْطإ ايػدـ ايطبٝع ٞيف
ا٫خرتاع .ؾاٯي ١مل تػػٌ ْؿطٗا أ ٚجتُع بٝاْاتٗا ارتاؾ ،١ؾُٔ حتهِ بٓٛع
املدخ٬ت(ايبٝاْات) ٖ ٛايػدـ ايطبٝع. ٞيٛٝد٘ ا٫ي ١باجتا ٙشتسدات َعَ ١ٓٝسغٛب.١
ؾشٝض إ َع ايتطٛز اهلا ٌ٥يتهًٓٛدٝا املعًَٛات ،اؾبشت خٛازشَٝات ايرنا ٤ا٫ؾطٓاعٞ
تك ّٛبإْػا ٤عٌُ ميهٔ ٚؾؿ٘ ابتهازٜا د ٕٚتدخٌ بػس ٟيهٓٓا مل ْؿٌ َسسً ١ايتؿسد
ايتهٓٛيٛد ٞسٝح ميهٔ ٯ٫ت ايرنا ٤ا٫ؾطٓاع ٞإٔ تعٌُ بػهٌ َطتكٌ يهتاب ١ايتعًُٝات
ايربزت ١ٝارتاؾ ١بٗا اذ َٔ احملتٌُ إٔ ٜكٛد ٖرا إىل َٓاطل قاْ ١ْٝٛددٜد.٠
َع ذيو جيب ْطب ١ا٫خرتاع اىل نٌ َٔ ضاِٖ يف تطٜٛس ٙؾ ٬ميهٔ إ ٜٓطب
ا٫خرتاع يٲْطإ بُٓٝا ا٫بتهاز ٚيدت٘ ا٫ي ١بػض ايٓعس عٔ نْٗٛا متًو ايرنا ٤ايعاّ اّ اْٗا
٫شايت تعٌُ قُٔ سدٚد اذتً ٍٛاييت ٚقعٗا املربَرٚ .بٗرا ايٓطام ،تسى تطبٝب اذتهِ
زتايًا يًتؿطري سَ ٍٛكداز َطاُٖ ١اٱْطإ ايػدـ ايطبٝع ٞيف إْػا ٤اخرتاع ٚيدت٘

خٛازشَ ١ٝايرنا ٤ا٫ؾطٓاعٖٓٚ )1(.ٞا نإ ا٫دد ٣باذتهِ إ ميٝص بني ساٌَ اَ ٚايو بسا٠٤
بسا ٠٤ا٫خرتاع ٚبني سل ايػدـ يف ْطب ١ا٫خرتاع اي ٘ٝا ٟاذتل ا٫دب ،ٞسٝح نإ ا٫دد٣
مبهتب ايربا٤ات َٓاقػ ١ذيو.

اذ ٜٓتكد ايكساز عً ٢اضاع عدّ متٝص ٙبني ًَه ١ٝبسا٤ات ا٫خرتاع
(ٚ )ownershipاملدرتع ( .)inventorshipؾُؿٗ ّٛاملدرتع َٚؿًَٗ ّٛه ١ٝا٫خرتاع
ميجٚ ٕ٬قعٝني قاْْٝٛني شتتًؿني متاَا .اذ حيدد ا ٍٚ٫ايػدـ اير ٟاٚدد ا٫بتهاز ٖٛٚ
َا ٜطُ ٢باملدرتع ،بُٓٝا تعرتف املًه ١ٝباذتل يف اَت٬ى ٖرا ا٫خرتاعُٜ .عسف َايو ايربا٠٤
باْ٘ َٔ ميًو اذتل ؾٗٝا ٚبايتاي ٞي٘ اذتل يف تكٝٝد اٯخس ٜٔيف اضتدداَِٗ ذتكٛم املًه١ٝ
()2
ايؿهس ١ٜاييت ميتًهٗا ٜ ٫ٚ.ػرتط إ ٜه ٕٛاملدرتع ٖ ٛاملايو يًربا.٠٤
(1) EPO, Patenting Artificial Intelligence (Conference Summary, EPO
Munich, 30 May 2018)8.
مكتب البراءات االوربي ،مشح البراءة الختراعات الذكاء االصظشاعي ،ممخص السؤتسر،
ميهنيخ.8 ،2.18 .3..5 ،
(2) Kilpatrick, EPO creates AI inventor ship Uncertainty (Patent
Strategy, 13 February 2020) supra note(40).
كمباتريك ،مردر سابق (ىامش .)4.
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ٚقد قك ٢اذتهِ يف ؾكست٘ ( )27بإ دٗاش ايرنا ٤ا٫ؾطٓاع ٫ ٞميتًو سكٛقًا ٭ْ٘ ٜ ٫تُتع
بػدؿ ١ٝقاْ ١ْٝٛمماثً ١يٮغداف ايطبٝعٝني أ ٚست ٢ا٫عتبازٜني .ؾايػدؿ ١ٝايكاْ١ْٝٛ
متٓض يًػدؿ ١ٝايكاْ ١ْٝٛيػدـ طبٝعْ ٞتٝذ ١يه ْ٘ٛإْطاًْاٚ ،يػدـ اعتباز ٟعً٢
أضاع خٝاٍ قاْٜ ْٞٛؿرتض َٓض ايػدؿ ١ٝيريو ايهٝإ .يهٔ يف ساي ١خٛازشَٝات ايرنا٤
ا٫ؾطٓاعٜٛ ٫ ،ٞدد تػسٜع أ ٚؾك٘ قاْٜ ْٞٛجبت َجٌ ٖرا ارتٝاٍ ايكاْ.ْٞٛ
يهٔ َٔ املسدض إٔ تؿبض ا٫خرتاعات اييت مت إْػاٖ٩ا بٛاضط ١آ٫ت ايرنا٤
ا٫ؾطٓاع ٞأنجس اْتػازًا يف املطتكبٌٚ ،ايط٪اٍ املًض ٖٓا ٖ ٛنٝـ أَ ٚا إذا نإ ٜٓبػٞ
يٓعاّ ايربا٤ات اذتاي ٞايتعاٌَ َع ٖر ٙا٫خرتاعات ٖٓٚ.ا ٜجاز ايتطا ٍ٩عٔ اذا َا اؾرتقٓا
دد ٫مبٓض اْعُ ١ايرنا ٤ا٫ؾطٓاع ٞبسا٤ات اخرتاع عٔ ا٫بتهازات اييت تٛيدٖا ؾٌٗ
ملدرتع ايرنا ٤ا٫ؾطٓاعْ ٞؿظ سكٛم املدرتع اْ٫طإ خاؾ ١إ سهِ َهتب ايربا٤ات
اٚ٫زب ٞيٝظ بايٓٗا ٞ٥ؾٗ ٛقابٌ يًطعٔ؟  ٌٖٚميهٔ رتٛازشَٝات ايرنا ٤ا٫ؾطٓاع ٞإٔ
تطايب مبكابٌ َاد ٟعٔ ايرتخٝـ ٫ضتدداّ ا٫خرتاع ا ٚأزباح اْتاد٘ ٚتطٜٛك٘؟ ٌٖ
ميهٓٗا َكاقا ٠ا ٟغدـ ٜك ّٛبطسق ١ذيو ا٫خرتاع؟ ٖٓاى ببطاط ١ايعدٜد َٔ ا٭ض١ً٦
()1

اييت مل ٜتِ ا٫داب ١عٓٗا ٚاييت حتتاز إىل َعادت.١

ختاَا ،يف قٖ ٤ٛرا اذتهِ ملهتب ايربا٤ات اٚ٫زب ٞا٫داب ١ضته ٕٛيٮضـ بإ
ايٓعاّ اذتاي ٞاؾ ٬غري قادز عً ٢تًبَ ١ٝتطًبات محاٖ ١ٜر ٙا٫خرتاعات  .إ ايتطٛز
ايتهٓٛيٛد ٞايطسٜع ٜكتك ٞإٔ ٜتِ َٓاقػٖ ١را اَ٫س عًْ ٢طام أٚضع ٚإٔ ٜتِ ايٓعس يف
تعد ٌٜايكاْ ٕٛايٓاؾر يٝطتٛعب ايتطٛز ايتهٓٛيٛدٜٛٚ ٞانب٘ٚ ،عدّ تكُني اذتً ٍٛايسآٖ١
بػهٌ تعطؿ ٞيف ايتػسٜعات اييت ْستَٗٓ ٞ٦ا إ تطبل يف عؿس ايرنا ٤ا٫ؾطٓاعٚ ٞعؿس
ٜطًل عً ٢اقتؿاد ٙتطُ "١ٝاقتؿاد املعسؾ" knowledge based economy ١

(1) Charlotte Kilpatrick, EPO creates AI inventor ship Uncertainty
(Patent
Strategy,
13
)February 2020
available
on
https://patentstrategy.managingip.com/articles/179/epo-decision>creates-ai-inventorship-uncertainty.> last accessed 7 April 2020
شارلهت كيمباتريك ،السكتب األوروبي لمبراءات يشذا عدم يقين قانهني بذأن قابمية مشح البراءة
الختراعات الذكاء االصظشاعي (استراتيجية براءات االختراع 13 ،فبراير .)2.2.
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٬صاٍ قابٜ٫ ٛٗش ْطاق٘ ؾٚقد تتذاٚ ْتكادات يًكساز٫ اٙ إ ٖر٣سٜ زغِ إ ايبعض
ِ ٖرا اذته٢بكٜ ٔ يه.ٍ بٗاُٛعات املعٜطتٓد إىل ايتػسٜ ١ً باحملؿٖٛٚ ،ٓاف٦ضت٬ي
ٞبٚزٚحتاد ا٭٫ يف ا٤ٍ ا٭عكاٚات يًد٤ َهاتب ايربا٢ًد عٝثس بايتأن٪ٝدا ٭ْ٘ ض٥بايسؾض زا
طتٓترٜ ) نُا1(.ٞؾطٓاع٫ ا٤ ايرنا٢ً ع١ُ٥خرتاعات ايكا٫ ا١ٜ محا١ْٝإَهاٚ بػإ اضظ
ٌصاٍ ستٜ ٫ ١ٜ ايؿهس١ٝاعد املًهٛ بكٞؾطٓاع٫ ا٤ ابتهازات ايرنا١َٜٔ ٖرا اذتهِ بإ محا
ٍٛ ْك٫ عٛقٍٛ ٖرا املٛ س١ْْٝٛزات ايكاٛ ايتط١ٜ٩ ز٬ٖتُاّ ؾع٬ َٔ املجري يٚ . ف٬خ
.بٜ يهٔ يف املطتكبٌ ايكس٬َطتكب
املصـادس
1. European Patent Office, Grounds for the Decision
(European Patent Office, EPA/EPO/OEB FORM
29160191, on 27.01.2020) available
<https://www.epo.org/news-issues/news/2020/20200128.html >.

ِ املسقٞبٚزٚات ا٭٤ اضظ قساز َهتب ايربا،ٞزبٚ٫خرتاع ا٫ات ا٤َهتب بسا
،)7212.17272  فيEPA / EPO / OEB FORM 29160191(
< https://www.epo.org/news-issues/news/2020/20200128.html >.

2. European patent office(EPO), EPO Publishes grounds for its
decision to refuse two patent two patent applications naming a
machine as inventor (EPO,28. 01.2020) available on
<https://www.epo.org/newsissues/news/2020/20200128.html> accessed 5 April2020.

(1) Giangiacomo Olivi, The DABUS Case: two patent applications
designating an AI – based machines as the inventor refused by the
EPO(DENTONS, 27 March 2020)available on
<https://www.dentons.com/en/insights/articles/2020/march/27/thedabus-case> مaccessed 5April 2020.
 طمبا براءة اختراع عيشتا أجيزة قائسة عمى الذكاء: DABUS  قزية،جيشجياكهمه اوليفي
،االصظشاعي كسخترع رفزتا من قبل مكتب البراءات االوربي
<https://www.dentons.com/en/insights/articles/2020/march/27/the -dabus-case>
Rafidain Of Law Journal, Vol. (21), No. (73), Year (23)
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)17(  السنة، )37(  العدد، )12(  المجلد، مجلة الرافدين للحقوق

 بسؾضٙات أضباب قساز٤ يًرباٞبٚزٚٓػس املهتب ا٭ٜ ،(EPO) ٞبٚزٚات ا٭٤َهتب ايربا
،(EPO  نُدرتع١ آي١ُٝ اخرتاع تط٠٤طًبني يربا
https://www.epo.org/news-issues/news/2020/20200128.html
١ٜخرتاع يًشُا٫ ا١ًٝ بػإ قاب2018 ١ٓخرتاع يط٫ات ا٤ يرباٞبٚزٚازغادات املهتب ا٭
ات٤بٓعاّ ايربا
www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines2018/e/g_ii_3_3_1.htm

3. James Nurton, EPO and UKIPO Refuse AI-Invented
Patent Applications (IPWatchdog,com ,7 January 2020)
available on
<www.ipwatchdog.com/2020/01/07/epo-ukipo-refuse-aiinvented-patent-applications/id=117648/> accessed 5
April 2020.
١ يف املًُه١ٜ ايؿهس١ٝم املًهَٛهتب سكٚ ات٤ يًرباٞبٚزٚ املهتب ا٭،ٕٛزتْٛ ُظٝد
:ٞؾطٓاع٫ ا٤خرتاعات ايرنا٫ ات٤سؾكإ طًبات بساٜ ٠املتشد
(IPWatchdog,com ,7 January 2020)
4. Charlotte Kilpatrick, EPO creates AI inventor ship
Uncertainty( Patent Strategy, 13 February 2020) available
on https://patentstrategy.managingip.com/articles/179/epodecision-creates-ai-inventorship-uncertainty.>

last accessed 7 April 2020
 َٓض١ًٝ بػإٔ قابْْٞٛكني قاٜ ّٓػا عدٜ ات٤ يًرباٞبٚزٚ املهتب ا٭،وًٜباتسٝت نٛغازي
.)2020 سٜ ؾربا13 ،خرتاع٫ات ا٤ بسا١ٝذٝ (اضرتاتٞؾطٓاع٫ ا٤خرتاعات ايرنا٫ ٠٤ايربا
5. EPO, Patenting Artificial Intelligence (Conference
Summary, EPO Munich, 30 May 2018)8.
،متس٪ ًَدـ امل،ٞؾطٓاع٫ ا٤خرتاعات ايرنا٫ ٠٤ َٓض ايربا،ٞزبٚ٫ات ا٤َهتب ايربا
.8 ،2018 .30.5 ،ذَْٝٛٝ
6. Giangiacomo Olivi, The DABUS Case: two patent
applications designating an AI – based machines as the
inventor refused by the EPO(DENTONS, 27 March
2020)available on
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<https://www.dentons.com/en/insights/articles/2020/marc
h/27/the-dabus-case> ّaccessed 5April 2020.
دٓٝذٝان َٛٛاٚيٝؿ ،ٞقك : DABUS ١ٝطًبا بسا ٠٤اخرتاع عٓٝتا أدٗص ٠قا ١ُ٥عً٢
ايرنا ٤ا٫ؾطٓاع ٞنُدرتع زؾكتا َٔ قبٌ َهتب ايربا٤ات اٚ٫زب،ٞ
https://www.dentons.com/en/insights/articles/2020/march/27/the-dabus-case
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