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תיקון )חוק ומשפט של הכנסת במסגרת הדיונים בהצעת חוק הפטנטים , מסמך זה מוגש לוועדת החוקה

 1(.הצעת החוק: להלן) 2010-א"התשע, (10' מס

 ,במסמך מוצגת סקירה משווה של הוראות חוק המסדירות סוגיות בדיני פטנטים במדינות אחרות

 . שירותביטחוניות ולאמצאות געים לאמצאות הסדרים הנוובעיקר של 

 

 רקע

 הצעת החוק

דבר החקיקה המרכזי במדינת ישראל המסדיר את  אהו ,(החוק: להלן) 1967-ז"כהתש, הפטנטיםחוק 

ובהם ההליכים להגשת , כדי להסדיר היבטים הקשורים לדיני הפטנטים נחקק חוקה .הפטנטיםתחום 

 .הזכויות הנובעות מהפטנטו כויות המדינהסמ, דרכי בחינתןו בקשות לקבלת פטנט

, אמצאה חדשנית)תנאים מסוימים בהתקיים  נותנת המדינהשזכות שימוש בלעדית  ואפטנט ה ,כידוע

לשם קבלת . לשימוש באמצאתו הלבעל אמצא, (התקדמות המצאתיתויש בה משום  מועילה, שימושית

ו מועברת לבדיקה תבקש. שות הפטנטיםר לאלפנות בבקשה מתאימה ומפורטת נדרש זכות זו הממציא 

בבדיקה שלבים יש . פרסום ראשוני בדבר עצם ההגשהזולת , הבדיקה נעשית בסודיות. בוחן פטנטיםשל 

  .שמרו בחיסיוןיבהם המדינה יכולה לעצור את ההליכים ואף לבקש כי הם יש

לרישום פטנט שות בקדבר ב 2"צו הגבלת פעולות"כי בסמכות המדינה לקבוע קובע כיום החוק , כך

לפיתוח שיש בהן חשיבות בקשות , סוד ביטחונייש בהן בקשות ש, שנושאיהן נוגעים להגנת המדינה

בחוק אף נקבע כי . עלולות לגרום נזק למחקר הגרעיניבקשות שהשימוש באנרגיה גרעינית בישראל או 

קה או שירותים הדבר דרוש להגנת המדינה או לקיום הספשבסמכות המדינה לנצל אמצאה במידה 

לא ניתן לו היתר לפטנט או המדינה , החוק קובע כי מי שביחס לאמצאתו ניתן צו הגבלת פעולות. חיוניים

, יקבעו בהסכםי ופיצויים אל. יהיה זכאי לפיצויים מאוצר המדינה, בחרה לנצל אמצאה שבבעלותו

 ,ממנה ועדה זושר המשפטים . "ועדה לענייני פיצויים ותמלוגיםו"בעדר הסכם ייקבעו הפיצויים יבהו

 . מרצה במוסד להשכלה גבוהה אוחבר נוסף שהוהפטנטים רשם , המשפט העליון-יה יהיו שופט ביתוחבר

אמצאה שעובד הגיע אליה עקב שירותו כיום כי קובע החוק  שירותבאמצאות ל נוגעב, מעבר לכך

(. המעביד ויתר עליהכן אלא אם )תקום לקניין המעביד  אצל מעביד ("ת שירותאאמצ")ובתקופת שירותו 

את התמורה שיקבל  יםוגהוועדה לענייני פיצויים ותמל תקבע עניין זהבהסכם בין הצדדים אם אין 

בו הועסק שבתפקיד , בין היתר, בקביעת התמורה הוועדה נדרשת להתחשב ,לפי החוק כיום .העובד

אפשרויות הניצול של ב, צאהזמתו של העובד באמויב, טיב הקשר בין האמצאה לעבודתוב, העובד

 . הוצאות שהוציא העובד להגנה על אמצאתובובפועל האמצאה וניצולה 

פעולות ה תהליך הבחינה והערעור על הוצאת צווים ונקיטלשנות את , בין היתר, וצעמ בהצעת החוק

מור כך שבמקום ההרכב האהרכב הוועדה לקביעת פיצויים לשנות את וכן , האמורות לעיל בידי המדינה

נציג משרד הביטחון או משרד אחר שקבעה הממשלה , לעיל יהיו חבריה נציג היועץ המשפטי לממשלה

הוצע לשנות את כמו כן . שעברו התאמה ביטחונית לצורך תפקידם, לפי העניין ונציג החשב הכללי

                                                 

 .2010באוקטובר  18, (244' עמ) 541 –לה שהצעות חוק הממ  1
להביא לכך שהרשם יימנע עשוי למגוון נושאים ונוגע להיקבע בעשוי צו שכזה . 1967-ז"התשכ, לחוק הפטנטים' ו ראו פרק  2

או אף להביא לאיסור , או שידחה את עשייתה של פעולה, או פעולה שהוא רשאי לעשותה, מעשיית פעולה שהוא חייב בה
 .בקשר לבקשה או בקשר למידע הכלול בה או איסור או הגבלה על מסירת ידיעות, או הגבלת פרסוםפרסום 

http://www.knesset.gov.il/laws/heb/OneResDoc.asp?Type=4&LawNum=541&SubNum=1
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אה אמצשל שירות והחובות המוטלות על העובד לאחר גילוי או פיתוח באמצאות דבר הוראות החוק ב

למעבידו ושעונה על עליה אמצאה שעובד לא דיווח שבין היתר תוך קביעת חזקה הניתנת לסתירה  ,זאתכ

 . שירותלאמצאת חשב יחוק תההתנאים שבהצעת 

בעד  "הטבה"לקבל מהמעביד זכאי הסכם בכתב בין העובד למעבידו יהיה העובד אם אין וצע כי עוד מ

רשאי הוא ובקביעתו , גובה ההטבהביד הוא שיקבע את המע .שהמעביד לא ויתר עליה אמצאת שירות

תרומת המעביד ב, טיב הקשר בין האמצאה לעבודת העובדב, בו הועסק העובדשלהתחשב בתפקיד 

של קביעת תפקיד הוועדה לפיצויים ולתמלוגים יבוטל בהקשר . פיתוחה ועודללהמצאת האמצאה או 

-ביתידונו ביטבה או בעניין הסכם בין עובד למעביד בעניין הנוגע לה סכסוכיםו, גובה הפיצויים לעובד

 3.הדין לעבודה

 

 עיקרי הממצאים

הן את תחום האמצאות הביטחוניות והגרעיניות והן את תחום  במסמך נסקרו הוראות המסדירות

 .אמצאות השירות

של שימוש  בגיןהליך לקביעת הפיצוי לממציא בהתמקדה הסקירה  האמצאות הביטחוניותתחום ב

סמך בהקשר זה עולות מהמ. הגורמים המכריעים בקביעה זומיהם  –עיקר וב, נה באמצאההמדי

 :האלההנקודות 

 אמצאה בעלת השלכות למדינה יש סמכות לקבוע כיצד תשמש , במרבית המדינות שנסקרו

המדינה יכולה להוציא צווי הגבלת פעולות וחיסיון  ,למשל. בתחום הגרעיןאמצאה ביטחוניות או 

 מי מטעמהשל או  המדינהשל וכן לאפשר שימוש , לאמצאהנוגע ב( ים המוצאים בישראלהצווכמו )

פגיעה בזכות המונופוליסטית הניתנת  ,קרי) ממציא או בעל הפטנטשימוש של הבאמצאה לצד ה

 .(כלל לבעלי הפטנט בדרך

 ( ב ובריטניה"ארה)שנסקרו בחלק מהמדינות , בתחום הגרעין והאנרגיה האטומיתאמצאות אשר ל

, בין היתר, מאפשרות למדינהאלו הוראות . נוגע אליהןמחמירות יותר בפרטניות נקבעו הוראות 

צווים להגבלת וציא גם לה –הדבר נדרש כאשר ו ,אלההלאמצאות נוגע לנהל הליך בדיקה מזורז ב

שאר ב .פטנטעליהן לאמצאות שכבר ניתן נוגע צווים רטרואקטיביים בובכלל זה , פעולות וחיסיון

משמשות  ככל הנראהו, אלומסוגים אמצאות בנוגע להוראות פרטניות נמצאו לא  דינות שנסקרוהמ

 למדינה אינטרסיש הוראות הכלליות בדבר אמצאות בעלות השלכות ביטחוניות או אמצאות שהבהן 

 .בהן

 י משל של המדינה או בגין הוצאת צווי הגבלת פעולות וחיסיון או בגין שימוש  והתמלוגים הפיצויים

אמצאה )ות לסוג האמצאה ותאמבהוראות פרטניות המפעמים רבות  באמצאות נקבעיםמטעמה 

או /וולסוג הצווים ( ועוד אמצאה בתחום הגרעין והאנרגיה האטומית ,בעלת השלכות ביטחוניות

  .(ועודבאמצאה המדינה של השימוש צווי הגבלת פעולות וחיסיון או ) הפעולה שעשתה המדינה

                                                 

 .דברי ההסבר להצעת החוק  3
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 לקביעת גובה הפיצויים או בנוגע כללי האצבע בות נקבע בפסיקה או בחוק כי במרבית המדינ

, הבתועלת שה, של האמצאה "הערך ההמצאתי" ובהם, פרמטריםכמה להתחשב ביש התמלוגים 

דוגמת היקף הסיוע המדינתי שניתן )סיבות רלוונטיות אחרות המטרה שלשמה היא מיועדת ונ

 (.לשימוש המפרבנוגע ההגנות ו למפתח

 סבירים"צריכים להיות או התמלוגים הפיצויים הוא ששנסקרו מדינות מרבית ההכלל הבסיסי ב." 

גופים הממשלתיים שגרמו להוצאת הצווים ל מסורהההכרעה בדבר תשלום הפיצויים פעמים רבות 

גורם ה לאלפנות נדרש הצד הנפגע , כךלפי. באמצאה( או מי מטעמה)של המדינה או לשימוש /ו

. ומתן בשאלת הפיצויים-ו משאמוציא את הצווים או גרם להגבלת השימוש ולנהל עשההממשלתי 

 ב"ארהב; קביעת גובה הפיצוייםמעורבים בגורמים ממשרד האוצר  בריטניהבנמצא שיצוין כי 

אנשי מקצוע גם  אמצאות בתחום הגרעין והאנרגיה האטומיתבקביעת גובה הפיצויים על מעורבים 

אף נקבעו הוראות חלק מהמדינות ב, כמו כן .משקל מיוחד בהחלטה ולעמדתם ניתן ,תחום זהב

 פיצויים חלקייםהסכמה על , כלומר) בין הצדדיםפרטניות המאפשרות יישוב חלקי של הסכסוך 

 . המשפט-בית ו שלשיקול דעתשאר הפיצויים לגובה דבר הותרת ההכרעה בו (בלבד

  תמלוגים הסבירים מול הגורם הים או פיצויומתן בדבר ה-שאהמאם במרבית המדינות נמצא כי

ערכאות  לאלפנות יכול הגורם הנפגע , לא צלח האחראי להוצאת הצווים או לשימוש באמצאה

פרסום שמו -הנזקים שנגרמו לו מאיובכללם )משפטיות ולבקש סעד בגין הנזקים שנגרמו לו 

 (. כממציא

אם מדובר שלפיהם נקבע חנים מבובעיקר ה, אמצאות בשירותהוראות בעניין עוד נסקרו במסמך 

הערכאה המוסמכת לדון בסכסוכים בשאלה זו והפיצוי שייקבע לעובד על אמצאה , באמצאת שירות

 :אלהמסמך הנקודות המהעולות בתחום זה . שהמציא

  בזכויות באמצאות עובדים ובפיצוי הניתן לעובדים על אמצאות  הבדלים ניכרים בין המדינותיש

ברוב המדינות שנסקרו  ,למשל 4.מעביד-חלק מיחסי עובדלבדרך כלל בות חשנ וסוגיות אל ;אלהכ

נדיר שייפסק פיצוי מעבר  (אשר לא נכללה בסקירה) הולנדואילו ב ,פיצוי ממשי לעובדמקובל לתת 

5.לשכרו הרגיל של העובד
 

  ה ככל שהאמצא, עובד שלויצר ת באמצאה שזכויומעביד יהיו לרוב פי -לעבמדינות שנסקרו נמצא כי

, לכלל זה נקבעו כמה חריגים במדינות שנסקרו; בשירות המעבידאו נוצרה במהלך עבודתו של העובד 

אמצאות שנוצרו מחוץ למסגרת העבודה ו ובהם אמצאות שהוחרגו בהסכמים בין העובד למעביד

הליך ב. (ידע או תרומה חומרית, זמןובכלל זה )וללא תמיכה או סיוע כלשהו ממשאבי המעסיק 

מצאות חדשות אמעביד בדבר גילוי העל עובדים ליידע את פעמים רבות מוטל האמצאה  לבחינת

 .במהלך עבודתם

 העובד יהיה זכאי לפיצוי, כאשר למעביד יש זכות באמצאה של עובד ,במרבית המדינות שנסקרו .

המעביד הפיק תועלת יוצאת דופן מהאמצאה או אם יודגש כי בבריטניה הזכות לפיצוי תקום רק 

 . טנטמהפ

                                                 

4  Thomas Bouvet, "Employee-Inventor Rights in France", for Loyola Law School IP Special Focus Conference, 

viewed: February 6
th
, 2011.   

5  Dr. Jürgen Meier, Dr. Thure Schubert and Dr. Hans-Rainer Jaenichen, "Employees’ Invention Remuneration 

– Money (f)or Nothing?", Biotechnology Law Report, Volume 24(2), April 2005, pp. 168-175, viewed: 

February 6
th
, 2011. 

http://www.veron.com/publications/Colloques/Employees_inventions.pdf
http://mobile.vossiusandpartner.com/pdf/pdf_58.pdf
http://mobile.vossiusandpartner.com/pdf/pdf_58.pdf
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  המאמץ והמיומנות , אופי תפקידיו של העובדהם במרבית המדינות הפרמטרים לקביעת גובה הפיצוי

ב הפיצויים ייקבעו במסגרת "בארה. שהושקעו באמצאה ותרומתו של המעביד לפיתוח האמצאה

בחוק שיטות אפשריות לחישוב הפיצויים או התמלוגים לעובד פורטו בגרמניה ; מעביד-יחסי עובד

לקביעת הפיצוי בין הליך ושם דגש על המביפן ; "(אנלוגיה לרשיון שימוש"היא שבהן יקרית הע)

 (.נוהל כנדרש לא תהיה התערבות בסכום הפיצוי שנקבעהליך האם )העובד למעביד 

  הסכמה כשאין . ומתן בין העובד למעביד-משאהוא במרבית המדינות ההליך לקביעת סכום הפיצוי

 ,מהמדינות לא נקבעו הוראות מיוחדות בדבר הערכאה שבה יידון הנושא בחלק –סכום הפיצוי על 

בבריטניה נקבעה סמכות מקבילה  ,כך. זהצורך למיוחדות אולם בחלק מהמדינות נקבעו ערכאות 

בגרמניה ניתנה סמכות לוועדת בוררות המורכבת . המשפט לפטנטים-ילרשם הפטנטים ולבת

הצדדים רשאים  ,אם הבוררות נכשלת; שרד הפטנטיםממשפטן ומשני מומחים בתחום האמצאה ממ

-בצרפת נקבעה סמכות מקבילה לבתי. המשפט האזרחיים העוסקים בפטנטים-בתי לאלפנות 

 . המשפט האזרחיים ולמועצת פישור המורכבת משופט ומנציגי העובדים והמעבידים
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 סקירה משווה

  6הברית-ארצות .1

חוק נכלל גם בהסדרה הפדרלית . מוסדר בחקיקה הפדרליתהברית -תחום הקניין הרוחני בארצות, ככלל

אמצאות בעלות השלכות בובין היתר  ,העוסק בדיני הפטנטים 7,(US Patents Act) ינהפטנטים האמריק

 חוק האנרגיה האטומיתאמצאות בתחום האנרגיה האטומית והגרעין נעשית בשל ההסדרה  .ביטחוניות

(US Atomic Energy Act),8 זהיתר באמצאות ובפטנטים בתחום ה העוסק בין . 

בהם דיני הקניין הרוחני נושקים או שמקרים יש  ,כי דיני הקניין הרוחני מוסדרים בחקיקה הפדרליתאף 

נושא , כך. דווקא בדין המדינתימוסדרים ש, עבודההדיני לובעיקר  ,חופפים לתחומי משפט אחרים

 האמריקנים הוא חלק אינטגרלילגישתם של שכן  ,בדין המדינתיפעמים רבות אמצאות השירות מוסדר 

 . מעביד-סוגיות הנובעות מדיני עבודה ויחסי עובדמה

ממציא ההמצאה הוא שצריך לפנות בבקשה , מדינות רבות אחרותשלא כמו ב, ב"בארה ,יוער כי ככלל

 9.רישום פטנטלנהל הליך ל

 אמצאות בעלות השלכות ביטחוניות או השלכות על ביטחון המדינה .1.1

צווי הגבלת פעולות ופרסום הוראות בדבר , בין היתר, קובע 10ינלחוק הפטנטים האמריק 17רק פ

בגין  ההליכים לפיצויוכן את , בעלות השלכות ביטחוניות או השלכות על ביטחון המדינה באמצאות

 11".צו הגבלת פעולות ופרסום"אמצאות שהוצא לגביהן 

 הגבלת פעולות ופרסום

' הקובע הוראות הדומות לאלו המנויות בפרק ו, האמריקנילחוק הפטנטים  181נושא זה מוסדר בסעיף 

תירות שיקול דעת נרחב בידי וההוראות שבסעיף זה רחבות יחסית ומ, כפי שיודגם. בחוק בישראל

 12:להלן תמצית הוראות הסעיף. הרשויות

  אינטרס יש  לדעת ראש סוכנות ממשלתיתאם(property interest )אה כלשהיבאמצ שלשל הממ ,

לגרום לפגיעה בביטחון  יםעלול אמצאהה לע או של מתן הפטנט אמצאהה והפרסום או הגילוי של

להוציא לגביהם צווי הגבלת  13יוכל נציב הפטנטים, (detrimental to the National Security) המדינה

 .פעולות

                                                 

 .אתר האינטרנט של משרד הפטנטים וסימני המסחרעל המידע שב, בין היתר, חלק זה מבוסס 6
7 US Patents Act [35 USC, 1]. 
8 US Atomic Energy Act [42 USC, chapter 23]. 
9 United States Patent and Trademark Office, MPEP – 2137.01 Inventorship [R-3] – 2100 Patentability. 
10 35 USC, chapter 17. 

את המונח מלואו שהוא אינו תואם באף , המופיע בחקיקה הישראלית ,"פעולותהגבלת "מונח צו משמש הלצורך הנוחות  11
 .ינב או את היקף הסמכויות בדין האמריק"בארההמשמש 

12 35 USC, § 181. 
. ותפקידיו דומים לתפקידי הרשם בישראל ,מזכיר המדינהשממנה אופרטור הוא , (Patent Commissioner)נציב הפטנטים  13

 .(2)(b)3ראו סעיף 

http://www.uspto.gov/patents/
http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/2100_2137_01.htm
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 לגרום פגיעה לים עלו הפרסום או הגילוי של אמצאה או של מתן פטנט ב הפטנטיםלדעת נצי אם

( Secretary of Defense) ההגנהלשר , יודיע על כך לנציבות האנרגיה האטומיתהוא , בביטחון המדינה

 (.Defense Agency" )סוכנות הגנה"הנשיא לשמש מינה ולכל גוף אחר או מחלקה אחרת ש

  או של  פרסום או גילוי של אמצאה הגנה אחרת לדעת נציבות האנרגיה האטומית או סוכנותאם

אלה יורה כי וזה , יודיעו על כך לנציב ,מתן פטנט לאמצאה עלולים לגרום פגיעה בביטחון המדינה

 .אינטרס הלאומיפי ה-עלישמרו בסוד י

 לערער לשר המסחר אפשר  על צווים כאמור(Secretary of Commerce .)תוקפו של צו יהיה שנה אחת, 

אם היא  .לא תהא הגבלה על משך הצו ,צב מלחמהבמנתונה ב "ארהאם . להאריכואפשר ולאחר מכן 

 .שישה חודשיםועוד רום ימצב החתקופת יהיה תקף בהצו ( national emergency)רום לאומי יבמצב ח

 14זכות לפיצויים

 ,צו הגבלת פעולותעקב או מי שזכה בפטנט וזכויותיו נפגעו יכול לזכות בפטנט היה מי שאלמלא הצו 

בדרישה לקבל פיצויים בגין הנזק שנגרם לו  להוצאת הצו מוות או הגוף שגרראש הסוכנ לארשאי לפנות 

, השתמש בהמצאה הממשלאם  15.באמצאהשל הממשל ימוש או בשל הש/ו הגבלת הפעולותצו בשל 

 16.בפועל אמצאהשימשה הלפיצויים מהמועד הראשון שבו תחל הזכות 

במטרה המבקש התקשר בהסכם עם ל יםרשאיהיו הופנתה הדרישה  הםאלישראש הסוכנות או הגוף 

 full) באמצאהאו השימוש /שנגרמו לו ובגין הנזקים  תביעתובדבר ומוחלט להגיע להסדר מלא 

settlement for damage and/or use .) 

יהיה רשאי ראש הסוכנות או הגוף הרלוונטי  ,בנוגע לפיצויים להגיע להסדר מלאאפשר -איכאשר 

. או השימוש/פיצוי הולם בגין סך הנזקים ובגדר לדעתו הוא הסכום שמ 75%לשלם סכום שלא יעלה על 

ערכאה פדרלית מיוחדת ) United States Court of Federal Claims-מגיש הבקשה או מי מטעמו זכאי לפנות ל

 .כדי לתבוע את שאר הסכום המגיע לו District Court-או ל (העוסקת בין היתר בעניינים כספיים

לבעל ייחשב , ולא פנה בדרישה לקבל פיצויים כאמור לעיל 181שהוצא כנגדו צו לפי סעיף בעליו של פטנט 

בדרישה לקבל פיצויים הולמים בגין ( United States Court of Federal Claims-ב)זכות לתבוע את המדינה 

 .הממשלה באמצאהל או השימוש ש/צו הסודיות ו

, מגלהבשירות המדינה קתו או במהלך שירותו מי שבמהלך העסאינה מוקנית להזכות לפיצויים 

  .עליהמבוססת תביעתו ממציא או מפתח אמצאה ש

 הכשרת עובדי משרד הפטנטים בנושאי ביטחון מדינה

בנוגע יקבע תוכנית , (האמריקניתמחלקת המסחר שייך לש)ראש משרד הפטנטים וסימני המסחר 

ידי עובדי -על גם תמנע גילויי מידענית התוכ. משרות המחייבות תחקיר ביטחוני והכשרה מתאימהל

17.מידע אסטרטגי או מידע רגיש ,אמצאות הנוגעות לביטחון המדינהעל  המשרד
 

                                                 

14 35 USC, § 183. 
15 37 CFR 5.2. 

חשב בקשת הפטנט ית, צו כאמור הממציא או מי מטעמו מגלים מידע או מגישים בקשה במדינה זרהאם אף שהוצא יוער כי  16
 .ינלחוק הפטנטים האמריק 182ראו סעיף . בטלה ועמה גם הזכות לפיצוייםל

17 35 USC, § 3(b)(5). 
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 אמצאות בתחום האנרגיה האטומית או הגרעין .1.2

 18.בחקיקה הפדרלית יםאמצאות בתחום האנרגיה האטומית והגרעין מוסדרעל גם הפטנטים , כאמור

 :לפיצוייםנוגעות ההוראות ה

 אמצאות בתחום האנרגיה  לע 19:אמצאות בתחום האנרגיה האטומית והגרעין – 2181ף סעי

ייחשב  אתפטנט שניתן בעבר בנוגע לאמצאה שכז ,כמו כן .האטומית והגרעין לא יינתנו פטנטים

בתחום עשויה לשמש אמצאתו ששיש לו יסוד לחשוב  מגיש בקשהמחייב החוק , מעבר לכך. בטל

: להלן) יועבר לנציבות האנרגיה האטומית הדוח; עין למלא דוח מפורטהאנרגיה האטומית או הגר

 .ויישמר בסודיות 20(הנציבות

או מי שסירבו לבקשתו לרשום פטנט  ,בוטלשפטנט עבר בעלותו בהיה במי ש כיף קובע סעיף זה א

 .(ראו  להלן)( Just Compensation) "פיצוי הולם"יהיה זכאי ל, הוראות הסעיףלפי 

 אמצאות שיש להן שימוש בתחומי  21:אמצאות בתחום האנרגיה האטומית והגרעין בשירות הנציבות

 ,הומצאו או נוצרו במהלך העבודה או במהלך השירות תחת הנציבותש, האנרגיה האטומית והגרעין

 . ניין הנציבותק יהיו

הגיש תצהיר חתום ובו פירוט של כן  אלא אם, למבקשינתן פטנט בנוגע לאמצאות כאמור לא י

יום  90תוך ב)לנציבות תהא הזכות להתנגד לבקשה . הנסיבות שלדעתו מקנות לו זכויות באמצאה

שמורה תהא למבקש במקרה כזה . הפטנט יירשם על שמהשולדרוש ( ממועד מתן התצהיר והבקשה

( Board of Patent Appeals and Interferences) הזכות לבקש שימוע בפני מועצת הערעורים על פטנטים

-על החלטת המועצה ללהגיש ערעור אפשר . יום ממועד הודעת ההתנגדות של הנציבות 30תוך ב

Court of Appeals for the Federal Circuit. 

 לאחר עריכת שימוע לבעל , הנציבות רשאית 22:צבאישימוש שאינו מורשה שימוש אינטרס הציבור ו

אם יש לפטנט ולרישוי שלו יש חשיבות עליונה בכל , פטנטבטרס ציבורי איניש לקבוע כי  ,פטנט

  .לאנרגיה אטומית או לחומרים גרעיניים הנוגע 

 וכן, סמכויות שניתנו לההלפי  ציבוריפטנט שהוכרז כי יש בו אינטרס הנציבות רשאית להשתמש ב

חשיבות שיש  המחליטהנציבות אם  ,אמצאהבבקשה להשתמש ב נציבות לאנה וכל אדם אחר שפ

תערוך שימוע ואמצאה בהשתמש בקשה מטעם אדם אחר להנציבות תבחן . בה עליונה בשימוש

רשיונות שימוש תת יש לשלהחליט ( בסוף הבחינה)הנציבות אף מוסמכת . הנוגעים בדברלגורמים 

 . אמצאהב

מתן הפקעה או ) בנציבותשהוצגו אחת ההחלטות  הפטנט שבבעלותו התקבלבנוגע לבעל פטנט ש

בגין ( reasonable royalty fee" )סביריםתמלוגים "יהיה זכאי ל, (שימוש לגורמים אחרים רשיונות

 .הוצא הפטנט ןהשימוש באמצאה או בתגלית שעליה

                                                 

18 42 USC, Chapter 23, Subchapter XII; 10 CFR, part 781. 
19 42 USC § 2181. 

הנציבות  ראש-שביולאחד מהם הנשיא ממנה  .חמישה חברים( Atomic Energy Commission)נציבות האנרגיה האטומית ב 20
 (.לחוק (a)2סעיף )

21 42 USC, § 2182. 
22 Ibid, § 2183-2184. 
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עדר הסכם יהבו, בין המשתמשים בוהסכם בין בעל הפטנט לב יקבעי" הסביריםהתמלוגים "סכום 

 (.ראו להלן) "צויכללי קביעת פי"לפי את הסכום הנציבות תקבע 

מי שקיבל רשיון שימוש של ב לא תהא סמכות למנוע או לעכב את השימוש "המשפט בארה-לבתי

הפיצויים בתביעות (. אינטרס הציבורלשם שימוש )תגלית בבאמצאה או  לעילשלפי ההוראות 

בתוספת הצמדה והוצאות  הסביריםתמלוגים יהיו בגובה הכזה אזרחיות בגין הנזקים משימוש 

תה עד והמשפט הדן בתביעה ישהה א-בית ,תמלוגים העדיין לא קבעאם הנציבות . המשפט

 .בנושא הנציבות תלהחלט

 משפט מוצא כי בעל פטנט בתחום האנרגיה האטומית או החומרים הגרעיניים -ביתאם : מונופולין

כל  לענוסף  ,יוכלהוא , לפטנט שבבעלותונוגע ב ב"דיני ההגבלים העסקיים של ארהשלא לפי פעל 

אמצאה נשוא בלהורות כי יינתנו רשיונות שימוש בתגלית או  ,סמכותוהנתונה בפעולה אחרת 

יפסוק אותם בשיעור של הוא  ,המשפט יחליט כי לבעל הפטנט מגיעים פיצויים-בית אם. הפטנט

 ."כללי קביעת פיצוי"לפי ו סביריםתמלוגים 

 ת התמלוגים והפיצוייםכללי קביע

 תבחן בקשות וזו  ,מועצת פיצוי פטנטיםבחר נציבות האנרגיה האטומית ת 23:כללי קביעת פיצוי

בנציבות האנרגיה גם שהם חברים לפחות שני חברים יהיו במועצה . בתחום האנרגיה והגרעין

  24.האטומית

קיבל או מי ש, 2181ות סעיף יכול לקבל פטנט אך הדבר נשלל ממנו לפי הוראהיה או מי ש, בעל פטנט

מועצה בדרישה לקביעת תמלוגים  לארשאי לפנות , רשיון בפטנט לפי חוק האנרגיה האטומית

 .פיצוי הולם או כל פיצוי אחר שלדעת המועצה מגיע לו, הוגנים

  25:תיעשה בהתחשב בגורמים האלה" סביריםתמלוגים "קביעת
 

o עמדת מועצת פיצוי פטנטים; 

o להפרהנוגע ב, כללית או פרטנית, יקיומה של הגנה כלשה; 

o  אם ניתן, פיתוח הפטנטבהיקף הסיוע הפדרלי שניתן;  

o החדשנות והחשיבות של האמצאה או התגלית, מידת השימושיות;  

o  או הממציאבעל הפטנט עלות הפיתוח או הגילוי של הפטנט בעבור. 

  גורמים יכללו הי 2181עיף המנויה בסאחרת או פיצויים אחרים בגין פעולה " פיצוי הולם"בקביעת

 .השימוש בפועל באמצאה או בגילוישווי וכן  ,סביריםלתמלוגים נוגע בהמנויים לעיל 

                                                 

23 Ibid, § 2187, 11(e), 2(a); 10 CFR, part 781. 
24 42 USC § 11(e)(1): "PATENT COMPENSATION BOARD – The Commission shall designate a Patent 

Compensation Board, consisting of two or more employees of the Commission, to consider applications under 

this subsection." 
 (.CFR, part 780.53 10)האמורים מעוגנים גם בתקנות רוב הגורמים  25
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 ואמצאות בשירות המדינה אמצאות שירות .1.3

נושא אמצאות השירות מוסדר , ב דיני הקניין הרוחני נקבעים ברמה הפדרלית"בארהאף ש, כאמור

נקבעו  אף על פי כן(. המשפט המקובלבמסגרת המשפט -יבתאם בו בחקיקהאם )דווקא בדין המדינתי 

אמצאות שפותחו או גולו ללאמצאות של עובדי מדינה או הנוגעות ברמה הפדרלית כמה הוראות פרטניות 

  26.באמצעות מימון ממשלתי

  המישור הפדרלי

בין , תקובעו והוראות אל. ההוראות בנושא אמצאות שירות עוסקות באמצאות שירות של עובדי מדינה

; במהלך שעות העבודהכאשר האמצאה נוצרה : אלהבמקרים הבאמצאות לממשלה תהא זכות כי , היתר

או זמן , המדינהיפקה או מידע שסכסף , חומרים ,מתקני המדינהששימשו ליצירתה באמצאה 

לתפקידיו ר יקשר ישבאמצאה שיש לה ; נתנוהם שעובדי מדינה אחרים או שירותים השקיעו ש

27.בגינםאו שנוצרה ל העובד הרשמיים ש
 

 המישור המדינתי 

 הפיצוייםשל הסדרה אחידה אין ו ,(באופן חוזי)מעביד -הנושא מוסדר ביחסי עובדבמישור המדינתי 

כאשר לא נחתם הסכם בין  – הראשון :מצבים עיקרייםאמצאות שירות נחלק לשני על הדיון . בחקיקה

הסכם נחתם כאשר  – השני; גרת העסקתו של העובדלקניין רוחני שפותח במסגע ובנהעובד למעביד 

 .קניין רוחניהנוגע ל

כן אלא אם , המעסיקשל  נוקובע כי אמצאות שירות יהיו קניילאמצאות שירות בנוגע הכלל הבסיסי 

או אם הגילוי או הפיתוח של האמצאה נכנס לגדר אחד החריגים , הצדדים קבעו אחרת בהסכם ביניהם

 .(בהם הצדדים לא התקשרו בהסכם מפורששמקרים בדבר ) שנקבעו במשפט המקובל

כאשר אין לאמצאות שירות בנוגע ב נקבעו הוראות מרכזיות "במשפט המקובל שפותח במדינות בארה

 28:למעבידהעובד הסכם מפורש בין 

 אך העסקתו של העובד לא נעשתה לצורך , אמצאות שפותחו או התגלו במהלך העסקתו של עובד

 .יהיו קניין העובד, של אמצאות הפיתוח או הגילוי

 מפורשות כיצד לפעוללו אך המעסיק לא הורה , נשכר לצורך פיתוח אמצאותשובד אמצאות של ע 

רצון ( התקשרותמהלך הב) ולא היה למעסיק( העובדשל פעולות הות וויפעילההמעסיק לא תחם את )

 .העובדיהיו קניינו של , בתוצאה אחרת למעט התוצר שלשמו נשכר העובד

 במהלך עבודתו  שפיתח או גילהבהם קמה לעובד זכות קניינית באמצאה שבמקרים , למרות זאת

תקום , העובד במשאבי המעסיק או בזמנוהשתמש ושלשם פיתוחה או יצירתה , אצל המעסיק

, שימוש באמצאה במקום העבודה הדומה לרשיוןזכות ) Shop Right לאמצאה זונוגע ב למעסיק

 (. העברהניתנת ל ואינהבלעדית אינה ש

                                                 

26 Donald J. Ying, "A Comparative Study of the Treatment of Employee Inventions, Pre-invention Agreements, 

and Software Rights", University of Pennsylvania Journal of Business & Employment Law 10, 2008, p. 763. 
27 35 USC, chapter 18; 37 CFR § 501.6(a)(1). 
28 Marc Hershovitz, "Unhitching The Trailer Clause: The Rights of Inventive Employees and Their Employers", 

John Marshall Review of Intellectual Property Law  3, 1995, p. 187; Catherine Fisk, "Rights in Employee 

Inventions and Ideas: An Overview of United States Law", New Zealand Journal of Industrial Relations 

23(2), 1998, pp. 47-62. 
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חלק , העובדיםשיצרו לקניין הרוחני הנוגעים בהם נחתמו בין הצדדים הסכמים שבמקרים , כךנוסף על 

, (קנזסוקליפורניה , הקרוליינ-צפון, מינסוטה, יוטה, וושינגטון, דלוור, אילינויובהן ) ב"מהמדינות בארה

אין הוראות כופות ש)הוראות קוגנטיות  תוך קביעת, נושא בדיני העבודה המקומייםה להסדיר אתבחרו 

 .שנועדו להגן על עובדים בהסכמים מסוג זה (להתנות עליהן

בין העובד  הסכם מפורש אםגם , מקניינו של המעביד מסוימות החרגות של אמצאות נקבעואלו במדינות 

קובעים בדרך כלל דיני העבודה המקומיים , הסדרה פרטניתיש בהם שבמקרים  29.למעביד מורה אחרת

ושנעשו ללא שימוש במשאבי המעסיק או שעות הפנאי תחו עובדים ביהוראות המחריגות אמצאות שפ

או אמצאות שפותחו , ית המחקר והפיתוח של המעסיקיאמצאות שנכללו בציפזולת , במשאבי העסק

  30.העבודה אצל המעסיקבעקבות 

לא ( מעבידיםלסכמים בין עובדים הבדבר חוקים בעלי הוראות קוגנטיות )יוער כי בחוקים שנסקרו 

 .דונו סכסוכים מסוגים זהיי ןלערכאות שבהנוגע נמצאה הוראה מפורשת ב

 

 בריטניה .2

בפרק ) 197731-בחוק הפטנטים הבריטי מאמצאות בעלות אופי ביטחוני ואמצאות בשירות מוסדרות 

 מפרסם( המשרד: רק זהבפ) (Intellectual Property Office – IPO) לקניין רוחניהמשרד (. החוק: זה

ובו פרשנות להוראות החוק וכן הנחיות של  32(Manual of Patent Practice) פטנטים ימדריך לנוהל

 33.המשרד

 אמצאות המדינה בשל שימוש ה .2.1

נקבעו הוראות בדבר , או בביטחון הציבור הלאומיהעוסק במידע הפוגע בביטחון , לחוק 22 ףסעיב

לאסור פרסום או העברה של מידע הכלול  34רשםהיף מסמיך את הסע. אמצאות בעלות אופי ביטחוני

 safety of) או בביטחון הציבור (national security)הלאומי בבקשה לפטנט אם הוא עלול לפגוע בביטחון 

public). שניתן מצאות אהמדינה בשל שימוש בנוגע לקובעים הוראות לחוק  59-55סעיפים , נוסף על כך

 .שימוש כזה בגין שיינתן לממציאפטנט ולפיצוי עליהן 

                                                 

29 Donald J. Ying, "A Comparative Study of the Treatment of Employee Inventions, Pre-invention Agreements, 

and Software Rights", supra note 26; Evelyn Pisegna-Cook, Ownership Rights of Employee Inventions: The 

Role of Preinvention Assignment Agreements and State Statues, University of Baltimore Intellectual Property 

Law Journal, (2)163, 1994. 
הדין ואת , California Labor Code, Sections 2870-2872: הדין בקליפורניהאת לדוגמה  כמו כן ראו ;(בשני המקורות)שם   30

 .יתר המדינות המצוינות לעילבו Illinois Employee Patent Act, Sections 1-3: באילינוי
31  Patents Act 1977 c.37; Unofficial consolidation as amended up to and including 1 January 2010 produced by 

Patents Legal Section, viewed: January 23
rd

, 2011.  
32  Manual of Patent Practice (המדריך: בפרק זה) ,2011בינואר  23: תאריך כניסה, באתר האינטרנט של המשרד. 
: תאריך כניסה; (32לעיל הערה ) המדריךועל  שרדאתר האינטרנט של המעל  ,כאשר לא נאמר אחרת, המידע בפרק זה מבוסס  33

 .2011בינואר  23
 . Comptroller General of the IPO: במקור  34

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1977/37/contents
http://www.ipo.gov.uk/patentsact1977.pdf
http://www.ipo.gov.uk/patentsact1977.pdf
http://www.ipo.gov.uk/pro-types/pro-patent/p-law/p-manual/p-manual-practice.htm
http://www.ipo.gov.uk/types/patent.htm
http://www.ipo.gov.uk/pro-types/pro-patent/p-law/p-manual/p-manual-practice.htm
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 אמצאות ביטחוניות  .2.1.1

בקשה , בריטי לפטנטלרבות בקשה  – בבריטניה כל בקשה לפטנט המוגשת למשרד לקניין רוחני, ככלל

 נבחנת בשלב הראשון במחלקת הביטחון של המשרד – 36לאומי-ובקשה לפטנט בין 35לפטנט אירופי

(Security Section).37  

אם . הלאומיביטחון המה של נושאים שפרסום מידע בעניינם עלול לסכן את מעביר לרשם רשי 38השר

א תטופל הבקשה לוהרשם יורה לאסור או להגביל את פרסום המידע  ,כזהשבקשה לפטנט כוללת מידע 

ראו )ידי הרשם בעקבות הוראה מהשר -הוראות כאלה יישארו בתוקפן עד לביטולן על. בהליך הרגיל

אך , עלול לפגוע בביטחון הציבורהמידע בבקשה  פרסום כאשרהוראות דומות הרשם ייתן  39.(להלן

שכן השר אינו מעביר מראש רשימת , זה סיווג המידע בבקשה נתון לשיקול דעתו של הרשםכבמקרה 

הגשת הבקשה  מועדחודשים מ 21תוך ביפקעו  פרסום המידעדבר ב הוראות כאלה .נושאים רלוונטיים

על  אין זכות ערעור המצביםבשני  41(.ראו להלן)אושררו בעקבות הוראה מהשר כן אלא אם  40,לפטנט

  42.פרסום המידעה של החלטת הרשם להורות על איסור או הגבל

די מחלקת הטיפול בבקשה יישאר בי, פרסוםלאסור או להגביל ההוראות את לאחר שהרשם נתן 

אך לא יפורסם מידע על קיומה של הבקשה או , הביטחון ויימשך עד לשלב שבו היה אמור להינתן הפטנט

 43.והפטנט לא יינתן, על תוכנה

קיומה של על השר להחליט אם פרסום בדבר . הרשם ידווח על כך לשר ,כאמור אם ניתנו הוראות

כדי להכריע בסוגיה  44.או את ביטחון הציבורהבקשה או פרסום המידע שבה יסכן את הביטחון הלאומי 

 45:הוראות האלהלפי ההשר רשאי לבדוק את הבקשה על נספחיה  ,זו

  שימוש בה או מחקר הנוגע לתחומים , יה אטומיתגייצור אנר עלבבקשה הכוללת מידע אם מדובר

ו באמצעות גוף ממשלתי המצוי בתחום זה א ,בעצמו מיידהשר רשאי לבחון את הבקשה  ,אלהה

 .ידי גוף כזה-באמצעות מי שימונה על

  הגשת ממועד  חודשים 18חלוף ברק השר רשאי לבחון את הבקשה  ,בבקשה אחרתאם מדובר

 .המבקש מסכים לבחינה מוקדמת יותרכן אלא אם  ,הבקשה

                                                 

 .Convention on the Grant of European Patents (EPC) –מנה להענקת פטנטים אירופיים לפי הא  35
 .Patent Cooperation Treaty (PCT)  –לפי האמנה לשיתוף פעולה בענייני פטנטים   36
ישירות עליו להגיש את הבקשה מראש  ,שהממשלה מעוניינת בחיסיון המידעביודעו אדם מגיש בקשה לפטנט אם יצוין כי   37

 .למחלקת הביטחון של המשרד
 .במקרה זה שר ההגנה, שהוא מונח המשמש לציון השר הרלוונטי, Secretary of State: במקור  38
 . לחוק( 1)22סעיף   39
שהוא מועד הגשת הבקשה לפטנט או מועד  ,(priority date" )מועד הקובע"במקור מדובר ב –" מועד הגשת הבקשה לפטנט"  40

; שבו הוגשה בקשה אחרת לפטנט שעליו מבוססת האמצאה נשוא הפטנט הנוכחי( עד שנה לפני הגשת הבקשה)מוקדם יותר 
 .לחוק 5סעיף 

 . לחוק( 2)22סעיף   41
 .לחוק( c()1)97סעיף   42
 הבקשה לא תישלח לגופים הרלוונטיים לטיפול ,לאומי-אם מדובר בבקשה לפטנט אירופי או פטנט בין. לחוק( a()3)22סעיף   43

 . לחוק( c)-ו( b()3)22סעיפים ; אלההבבקשות 
 .לחוק( 5)22סעיף   44
 .לחוק( 6)22סעיף   45
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את הביטחון הלאומי או את ביטחון  מסכן אינוהשר הודיע לרשם כי פרסום המידע בבקשה אם 

תוך ) כל בקשה אחרתכמו הטיפול ב והטיפול בבקשה יימשך הרשם מתבטלות ןשנתההוראות  ,הציבור

  46(.מועדים הקבועים לפי שיקול דעתו של הרשםחיית הד

הוראות הרשם מאושררות  ,ביטחון הציבוראת  כןסימידע שפרסומו כי הבקשה כוללת השר החליט שמ

  47.כפי שצוין לעיל לא יפקעוו

את  או הביטחון הלאומיאת  יסכןמידע שפרסומו הבקשה כוללת  אם השר החליט והודיע לרשם כי

תוך תשעה חודשים ממועד הגשת הבקשה ואחת לשנה ב לבחון מחדש את החלטתועליו  ,ביטחון הציבור

  48.לאחר מכן

ובזמן , בקשה לפטנטדבר או הגבלת פרסום בפרסום איסור בדבר  ההוראהרשם נתן בהם שבמקרים 

כאילו הבקשה לפטנט יראו זאת , מטעמהמי הממשלה או את ה אמצאה השימששהאיסור היה בתוקף 

, כלומר ,לחוק 55את כאילו היה שימוש לפי סעיף יראו ז – באמצאהאשר לשימוש . אושרה ופורסמה

מבקש לכי סבור שר האם , במקרה כזה. (להלן ראו)פטנט ב המוגנתה אמצאבלטובת המדינה שימוש 

משרד באישור , הוא רשאי, מקיומה של הוראת איסור הפרסום( suffered hardship) נגרם נזקהפטנט 

בהתחשב בערך  בסכום שנראה סביר לשר ולמשרד האוצר על כך לשלם למבקש פיצוי, האוצר

  49.מטרה שלשמה היא מיועדת ובנסיבות רלוונטיות אחרותב, האמצאההמצאתי ובתועלת של ה

 50.או עד שנתיים מאסר/עבירה פלילית שעונשה קנס ווראת הרשם בדבר איסור פרסום היא עבירה על ה

( או לגרום להגשת) להגיש הממלכה המאוחדתתושב אסור ל לחוק 23לפי סעיף יצוין כי בהקשר זה 

 :במקרים האלה, ללא אישור בכתב מהרשם קשה לפטנט מחוץ לבריטניהב

  עלול לסכן את או שמכל סיבה אחרת פרסום המידע , באיתמידע הנוגע לטכנולוגיה צהבקשה כוללת

 ;הביטחון הלאומי

  51.עלול לסכן את ביטחון הציבורהבקשה כוללת מידע שפרסומו  

ה אמצאהסעיף קובע כי האיסור לא יחול אם הוגשה למשרד הפטנטים הבריטי בקשה לפטנט בגין אותה 

או שהוראה כאמור ) 22פרסום לפי סעיף  ולא ניתנה בגינה הוראת איסורלפחות שישה שבועות מראש 

מי שאינו תושב בריטניה ש מחוץ לבריטניה יהגכבר חריג נוסף הוא כאשר  (.ניתנה ובוטלה לאחר מכן

 . האמצאבקשה לפטנט על אותה 

  באמצאה שניתן עליה פטנטלטובת המדינה שימוש  .2.1.2

 שניתן עליהןמצאות אב רשאית לעשותהמדינה ששימוש בעוסקים  59-55סעיפים , כפי שצוין לעיל

בין  ,הסעיפים חלים על אמצאה שניתן עליה פטנט .על שימוש כזה זכאי לו ממציאהפיצוי שוב ,פטנט

  52.לאומי-פטנט ביןבבפטנט אירופי או מדובר שהפטנט ניתן לפי החוק הבריטי ובין ש

                                                 

 .לחוק( e()5)22סעיף   46
 .לחוק( b()5)22סעיף   47
 .לחוק( c()5)22סעיף   48
 .לחוק( 7)22סעיף   49
 . לחוק( 9)22סעיף   50
רשימה מנחה של עניינים הנוגעים לטכנולוגיה צבאית או מסכנים  אתר האינטרנט שלויצוין כי המשרד לקניין רוחני מפרסם ב  51

 . או את ביטחון הציבור יאת הביטחון הלאומ

http://www.ipo.gov.uk/p-securitylist.pdf
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 המדינה בשירות שימוש 

כל בבשטח בריטניה להשתמש  יםרשאבכתב היא הסמיכה וכל מי ש הממשלה, לחוק 55סעיף לפי 

ללא הסכמת בעל גם  ,(for the services of the Crown) בשירות המדינה אמצאה שניתן עליה פטנט

  53.בלי שהדבר ייחשב הפרת הפטנט ,הפטנט

 54:בין השארהיא המדינה  שירותבפעולה , לצורך הסעיף

 55;חוץ הספקת כל דבר למטרת ביטחון
 

 בתקנות השר ו סמים שיקבעייצור או הספקה של תרופות א; 

 קול דעתו של השרילפי ש ,השימוש בה או מחקר הנוגע ל ,מטרות הנוגעות לייצור אנרגיה אטומית. 

ליידע על אותו משרד  ,באישורוהיא שימשה  או פי סעיף זה-עלאמצאה משרד ממשלתי השתמש באם 

בהקדם האפשרי לאחר  ,(לעת ולעדכן אותו על כך מעת) היקפועל על השימוש באמצאה ואת בעל הפטנט 

נראה לאותו משרד שיידוע בעל כן אלא אם , (השנייםהמאוחר מ) מתן הפטנט ואהתחלת השימוש 

  56.הפטנט יהיה מנוגד לאינטרס הציבורי

כגון  ,צדדים שלישייםלגם נתונה שירות המדינה בפטנט ביצוין כי החוק קובע במפורש שזכות השימוש 

והוראה בהסכם המחאה או  ,(licensees, assignees)ט או בעלי רשיונות מי שהומחתה להם הזכות לפטנ

 57.המדינה בשירותרשיון אשר מגבילה שימוש באמצאה לא יהיה לה תוקף כאשר מדובר בשימוש 

                                                                                                                                                      

 .36-ו 35ראו לעיל הערות   52
 :במקור. באמצאה לצורך הסעיף הפעולות שייחשבו שימושפורטות סעיף מב. לחוק( 1)55סעיף   53

 "Notwithstanding anything in this Act, any government department and any person authorised in writing by a 

government department may, for the services of the Crown and in accordance with this section, do any of the 

following acts in the United Kingdom in relation to a patented invention without the consent of the proprietor of the 

patent, that is to say – 
(a) where the invention is a product, may – 

(i) make, use, import or keep the product, or sell or offer to sell it where to do so would be incidental or ancillary 

to making, using, importing or keeping it; or 

(ii) in any event, sell or offer to sell it for foreign defence purposes or for the production or supply of specified 

drugs and medicines, or dispose or offer to dispose of it (otherwise than by selling it) for any purpose 

whatever; 
(b) where the invention is a process, may use it or do in relation to any product obtained directly by means of the 

process anything mentioned in paragraph (a) above; 
(c) without prejudice to the foregoing, where the invention or any product obtained directly by means of the 

invention is a specified drug or medicine, may sell or offer to sell the drug or medicine; 
(d) may supply or offer to supply to any person any of the means, relating to an essential element of the invention, 

for putting the invention into effect; 
(e) may dispose or offer to dispose of anything which was made, used, imported or kept in the exercise of the powers 

conferred by this section and which is no longer required for the purpose for which it was made, used, imported 

or kept (as the case may be), 
 and anything done by virtue of this subsection shall not amount to an infringement of the patent concerned." 

 .לחוק( 2)56ף סעי  54
הכוונה לרבות הספקה לממשלה , לחוק( 3)56לפי סעיף ". the supply of anything for foreign defence purposes: "במקור  55

לשם הגנה על אותה מדינה או מדינה אחרת שהיא צד להסכם עם , הסכם בינה לבין ממשלת בריטניהעל סמך של מדינה זרה 
ם לשם פעילות כוחות צבאיים הפועלים לקידום החלטה "ם או למדינה חברה באו"וכן לאו, וןממשלת בריטניה בענייני ביטח

 . ם"של האו
 .לחוק( 7)55סעיף   56
 . לחוק 57סעיף   57
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 פיצוי בעל הפטנט על השימוש באמצאה בשירות המדינה

ניסו  גיה אטומיתהממשלה או הרשות לאנראם מדובר באמצאה שלפני מועד הגשת הבקשה לפטנט 

ללא תשלום תמלוגים או כל תשלום לפי סעיף זה יהיה השימוש באמצאה  ,בעבורןהיא נוסתה או אותה 

  58.לבעל הפטנט אחר

תנאים לרבות )בתנאים כל שימוש בה לפי סעיף זה ייעשה  ,אם האמצאה לא נוסתה כאמור, לעומת זאת

בין הממשלה לבין בעל הפטנט באישור  ,אחריולפני השימוש או ל, שיוסכמו( לבעל הפטנט תשלוםבדבר 

לפי  המשפט-ביתב( לרבות תשלום)תנאי השימוש  ייקבעו בין הצדדים עדר הסכםיבה. משרד האוצר

  59(.ראו להלן) 58סעיף 

בהקשר זה יצוין כי אם השימוש בשירות המדינה נעשה לאחר פרסום הבקשה לפטנט אך לפני שהפטנט 

ורק , הפטנטמתן התשלום יינתן רק לאחר הרי , ם תשלום בעבור השימושוהתנאים לשימוש כוללי, ניתן

אלא גם של התביעות שנכללו בבקשה לרישום הפטנט , הפרה לא רק של הפטנטהוא בגדר אם השימוש 

  60.עובר לפרסומה

 המדינה  בשירות שימושעקב פיצוי על הפסד רווחים 

המדינה תשלם , המדינה שירותב גנים בפטנטבמוצר או בתהליך המוכי כאשר נעשה שימוש חוק קובע ה

לא זכה בחוזה להספקת המוצר מכך שבשל השימוש האמור  לו פיצוי על כל הפסד שנגרם 61לבעל הפטנט

מוצר המיוצר באמצעות התהליך המוגן או להספקת המוגן בפטנט לביצוע התהליך  ,המוגן בפטנט

אך רק  ,טנט אינו כשיר לזכות בחוזה כאמורן בעל הפינהפיצוי ישולם גם אם יש נסיבות שבג 62.בפטנט

 63.יכול לבצע חוזה כאמור ביכולת הייצור הקיימת שלוהיה אם בעל הפטנט 

                                                 

 :במקור. לחוק( 3)55סעיף   58

 "So far as the invention has before its priority date been duly recorded by or tried by or on behalf of a government 

department or the United Kingdom Atomic Energy Authority otherwise than in consequence of a relevant 

communication made in confidence, any use of the invention by virtue of this section may be made free of any 

royalty or other payment to the proprietor". 
 :במקור. לחוק( 4)55סעיף   59

 "So far as the invention has not been so recorded or tried, any use of it made by virtue of this section at any time 

either –  

(a) after the publication of the application for the patent for the invention; or 

(b) without prejudice to paragraph (a) above, in consequence of a relevant communication made after the priority 

date of the invention otherwise than in confidence; 

 shall be made on such terms as may be agreed either before or after the use by the government department and the 

proprietor of the patent with the approval of the Treasury or as may in default of agreement be determined by the 

court on a reference under section 58 below". 
 : במקור. לחוק( 5)55סעיף   60

 "Where an invention is used by virtue of this section at any time after publication of an application for a patent for 

the invention but before such a patent is granted, and the terms for its use agreed or determined as mentioned in 

subsection (4) above include terms as to payment for the use, then (notwithstanding anything in those terms) any 

such payment shall be recoverable only – 
(a) after such a patent is granted; and 

(b) if (apart from this section) the use would, if the patent had been granted on the date of the publication of the 

application, have infringed not only the patent but also the claims (as interpreted by the description and any 

drawings referred to in the description or claims) in the form in which they were contained in the application 

immediately before the preparations for its publication were completed by the Patent Office." 
 . לפטנט לפי הענייןנוגע או לבעל רשיון בלעדי ב  61
 . 1989הסעיף הוסף בתיקון לחוק והוא חל על כל שימוש לטובת המדינה לאחר אוגוסט . לחוק57A(1 )סעיף   62
 . לחוק57A(2 )סעיף   63
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פי חוזה -את הסכומים שהיה מרוויח על בקביעת ההפסד שנגרם לבעל הפטנט יש לשקול, לפי החוק

על הפטנט לא הצליח על כך שבלא ישולם פיצוי  64.כאמור ואת יכולת הייצור שלו שלא נוצלה במלואה

במטרה לשרת את בה מלבד השימוש שנעשה , בפטנט נתהמוג בעניין האמצאהלהתקשר בחוזים אחרים 

  65.המדינה

כפי שפורט )תשלום המוסכם בין הצדדים כתנאי לשימוש ה לענוסף  רווחיםהסכום הפיצוי על הפסד 

לבין המשרד ( או בעל הרשיון מטעמו) יוסכם בין בעל הפטנטהפיצוי על הפסד הרווחים  םסכו(. לעיל

  66.המשפט-ביתבהסכום ייקבע עדר הסכמה יבה; באישור משרד האוצר, הממשלתי הרלוונטי

 המשפט-הכרעת בית

 לרבות בכל הנוגע לפיצוי על השימוש ,שימוש לטובת המדינה והתנאים לשימושדבר סכסוך בהצדדים ל

  68.שיכריע בסכסוךכדי  67(Patents Court)לפטנטים  המשפט-בית לארשאים לפנות  ,ועל הפסד רווחים

-על בית, שירות המדינהבשימוש באמצאה דבר הבין משרד ממשלתי לבין אדם ב בהכרעה בסכסוך

 69:המשפט לשקול

  לתי בנוגע עשוי לקבל או עשוי לקבל בעתיד מכל משרד ממשהיה כל תועלת או פיצוי שאותו אדם

 ;לאמצאה הרלוונטית

 השתמש הסכים לבקשת המשרד הממשלתי לל, ללא סיבה סבירה, רביאת השאלה אם אותו אדם ס

 . באמצאה לשירות המדינה בתנאים סבירים

 70.על שימוש באמצאה בשירות המדינה פסוק פיצוייהמשפט לא -ביתבהם שמקרים בחוק נקבעו גם 

מתן שירות המדינה נעשה לאחר פרסום הבקשה לפטנט אך לפני עוד נקבע כי כאשר השימוש באמצאה ב

ויקנה לבעל  ינתןהמשפט לשקול אם היה סביר לצפות שהפטנט י-על בית בקביעת סכום הפיצוי, הפטנט

-בית –אם לא היה סביר לצפות לכך ; הפטנט הגנה מפני אותה פעולה שהיוותה שימוש בשירות המדינה

  71.ביר לדעתולסכום ס המשפט יפחית את הפיצוי

                                                 

 : במקור. לחוק57A(3 )סעיף   64

 "In determining the loss, regard shall be had to the profit which would have been made on such a contract and to the 

extent to which any manufacturing or other capacity was under-used." 
 .לחוק57A(4 )סעיף   65
 .לחוק57A(5 )סעיף   66
-ב –בסקוטלנד , Patents County Court-באנגליה ובוויילס מדובר ב ;המשפט לפטנטים-המשפט המוסמך הוא בית-בית  67

Court of Session ,ובשאר חלקי בריטניה מדובר ב-High Court . 
 .לחוק( 1)58סעיף   68
 . לחוק( 3)58סעיף   69
 :בין השאר במקרים האלה, המשפט רשאי שלא לפסוק פיצוי-בית. לחוק( 9)58-(5)58סעיפים   70

  א חודש התשלום של אגרת הפטנטבהן לשבתקופות; 

  שימוש בשירות המדינה בתקופה שלפני אישור התיקוןעל כאשר אושר תיקון לספציפיקציות של פטנט לא ייפסק פיצוי ,
              ; הספציפיקציה המקורית נוסחה בתום לב ובכישורים וידע סבירים( 1: )אלא אם כן מתקיימים התנאים האלה

 ;הוגשה בתום לבהתביעה לפיצוי ( 2)

 המשפט לא יפסוק פיצוי לבעל -בית ,המשפט נקבע שתוקפו של הפטנט הוא חלקי בלבד-אם במסגרת הליכים בפני בית
אם בחלק  ,במקרה כזה ייפסק פיצוי רק על החלק התקף של הפטנט. לעיל( 2)-ו( 1)הפטנט אלא אם כן מתקיימים תנאים 

ראוי ואילך תאריך שממנו דבר ההוצאות ובדבר ההמשפט ב-בית ו שלדעת פי שיקול-זה נעשה שימוש בשירות המדינה ועל
 .לפסוק פיצוי

 :במקור. לחוק( 10)58סעיף   71
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אם לדעת המשרד הממשלתי הרלוונטי גילויו של מסמך או , בדיון בסכסוך כאמורעוד קובע החוק כי 

דינו של הצד השני או -אפשר לגלותו תחת חיסיון רק לעורך ,מידע על האמצאה מנוגד לאינטרס הציבורי

 72.למומחה חיצוני מוסכם

 בשירות המדינה במצב חירוםבאמצאה שימוש 

ההכרזה על שעת חירום נעשית  .בשירות המדינה מורחבותבאמצאות סמכויות השימוש  רוםבשעת חי

 73.בצו באישור שני בתי הפרלמנט

שימוש באמצאה לכל מטרה שלדעת הממשלה נחוצה או בשעת חירום השימוש בשירות המדינה כולל 

 74:רצויה לשם

 המשך יעיל של מלחמה שהמלכה מעורבת בה; 

  בצורה שוטפת חיוניים לחיי הקהילההבטחת הספקה ושירותים; 

 הבטחת מלאי מספיק של הספקה ושירותים חיוניים לרווחת הקהילה; 

 המסחר והחקלאות, הקידום הפרודוקטיביות של התעשיי; 

  ותיקון המאזן המסחרי, ממדינה מסוימת או מכל המדינות, ייצוא והפחתת ייבואשל עידוד וניהול; 

  שרת בצורה מיטבית את מושהשימוש בהם , ואם לשימושמשאבי הקהילה זמינים במלשהבטחה

 ;האינטרסים של הקהילה

 נתונה ה (מחוץ לבריטניה)השבת ההספקה והשירותים החיוניים בכל מדינה בסיוע בהקלת הסבל ו

 .מלחמהעקב במצוקה קשה 

 שירותבאמצאות  .2.2

הבעלות  הסעיפים מסדירים את. לחוק הפטנטים 43-39נושא אמצאות בשירות מוסדר בסעיפים 

 .על אמצאתו פיצוי לעובד מתןהנסיבות ל באמצאות שהמציאו עובדים ואת

מי  ,פי חוזה העסקה-על( אם הסתיימה העסקתו, או עבד)הוא מי שעובד " עובד", לעניין הוראות החוק

האוויר -הים או בחיל-בחיל, בצבא( או שירת)בשירות משרד ממשלתי או מי שמשרת ( או עבד)שעובד 

  75.את העובד( או העסיק)הוא מי שמעסיק " עבידמ. "הבריטי

ההוראות  76.ההוראות בדבר אמצאות בשירות יחולו רק אם מקום העסקתו של העובד הוא בבריטניה

  77.לאומיות-אמנות ביןשל פטנט לפי דין מדינה אחרת או לפי הוראות  יחולו גם על אמצאות שניתן עליהן

                                                                                                                                                      

 "In considering the amount of any compensation for the use of an invention for the services of the Crown after 

publication of an application for a patent for the invention and before such a patent is granted, the court shall 

consider whether or not it would have been reasonable to expect, from a consideration of the application as 

published under section 16 above, that a patent would be granted conferring on the proprietor of the patent 

protection for an act of the same description as that found to constitute that use, and if the court  finds that it 

would not have been reasonable, it shall reduce the compensation to such amount as it thinks just." 
 . לחוק( 2)58 סעיף  72
 . לחוק( 4)59-(3)59סעיפים   73
 . לחוק( 1)59סעיף   74
 . לחוק 130סעיף   75
אך העובד קשור למקום עסקו של המעביד , לקבוע את מקום ההעסקהאפשר -איאו שמקום העסקתו אינו ידוע או ש  76

 .לחוק( 2)43סעיף ; בריטניהב



 
   

 32 מתוך 17 עמוד  

 

 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 הבעלות על אמצאה בשירות

 78:אלהההתנאים המצטברים  שני התקייםב בבעלות המעבידתהיה ה אמצא, לפי החוק

 :אחד מאלה דהיינו – תפקידיו מילויבמהלך העובד המציא את האמצאה  (1)

o  תפקידיו הרגילים מילויבמהלך (in the course of the normal duties of the employee); 

o  יו הרגיליםגם אם אינם תפקיד, ספציפיתתפקידים שהוטלו עליו מילוי במהלך. 

 :מתקיים אחד התנאים האלה (2)

o ימציא אמצאהתפקידיו מילוי עקב ש סביר לצפותהיה שהתקיימו נסיבות ב ; 

o חובה מיוחדת לקדם את והאחריות המיוחדת הנובעת ממנו חלה עליו  בשל אופי התפקיד

 .בידהאינטרסים של המע

 79.בבעלות העובדהאמצאה תהיה  –בשאר המקרים 

 פיצויעובד להזכות 

אם לפיצוי מהמעביד זכות  ,בתנאים מסוימים ,עובדהחוק מקנה ל, בבעלות המעבידהיא אשר האמצאה כ

אמצאה שהמציא העובד או מהפטנט על המ( outstanding benefit)המעביד הפיק תועלת יוצאת דופן 

  80.האמצאה

ה כוללת אם לדעת הרשם הבקש 81;המשפט-לרשם או לביתנתונה הסמכות לדון בבקשת העובד לפיצוי 

במקרה כזה העובד רשאי . הוא רשאי לסרב לדון בה ,המשפט-עניינים שמתאימים יותר להכרעת בית

 82.המשפט-להעביר את בקשתו לבית

 :בשני מקריםלעובד פיצוי המשפט או הרשם מוסמכים לפסוק -בית

 83:ומתקיימים התנאים האלה ,ניתן עליה פטנט אשרו בבעלות המעבידשהיא  אמצאהאם מדובר ב (1)

o  התחשבותתוך מ, (שניהם יחדמאו ) פטנטהמהאמצאה או תועלת יוצאת דופן מהמעביד הפיק ,

84;עסק של המעבידהטיב בוהעסק גודל ב, בין השאר
 

o  85.מהמעבידמן הצדק לפסוק לעובד פיצוי יהיה , ואללאור עובדות 

                                                                                                                                                      

 . לחוק( 4)43סעיף   77
 . לחוק( 1)39סעיף   78
 . לחוק( 2)39ף סעי  79
לעובד זכות לפיצוי קנה החוק ה; 1977-פי החוק מ-זכות העובד לפיצוי קמה לראשונה עליצוין כי . לחוק( 2)40-(1)40סעיפים   80

תוקן החוק והרחיב את זכות העובד לפיצוי  2004-ב. על האמצאה מהפטנטאם יוכיח שהמעביד הפיק תועלת יוצאת דופן רק 
 ,מהאמצאהגם במקרים שהתועלת יוצאת הדופן למעביד נובעת ( ואילך 2005-ט בגינן הוגשה מעל אמצאות שהבקשה לפטנ)

 :כמו כן ראו; 40.05-40.02סעיפים , (32לעיל הערה ) המדריך; ולא רק מהפטנט עליה

 Richard Taylor, "In Practice: IP/IT Law", Law Society Gazette, 104.24(26), June 2007. 
 .67ראו לעיל הערה ; המשפט לפטנטים-הכוונה לבית  81
 . 40.18-40.17סעיפים , (32לעיל הערה ) המדריך; לחוק( 5)40סעיף   82
 . לחוק( 1)40סעיף   83
 :ראו. אה עם מצבו לאור מתן הפטנטבבחינת מידת התועלת שהפיק המעביד תיעשה הערכה של מצבו לולא הפטנט ותיערך השוו  84

 Christopher de Mauny, "Just rewards & employee brilliance: getting the right fit", 159 New Law Journal, 

April 2009, p. 535. 

http://www.ipo.gov.uk/pro-types/pro-patent/p-law/p-manual/p-manual-practice.htm
http://www.ipo.gov.uk/pro-types/pro-patent/p-law/p-manual/p-manual-practice.htm
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 86:הומתקיימים התנאים האל, ניתן עליה פטנטאשר ו בבעלות העובדבאמצאה שהיא אם מדובר  (2)

o שניתן למעביד או  ,הומחו למעבידאו בבקשה לפטנט באמצאה או בפטנט  של העובד זכויותיו

 ;פטנטב רשיון בלעדי

o  אינו מספקמתן רשיון החוזה למהמחאת הזכויות בפטנט או חוזה מהרווח לעובד (inadequate) 

87;ביחס לרווח של המעביד
 

o עבר לתמורה שקיבל עלמעל ומ המעבידמיהיה מן הצדק לפסוק לעובד פיצוי  ואלעובדות נוכח ל-

 .פי החוזה

קובע תשלום פיצוי ההסכם קיבוצי  על הצדדים חל אמצאה של עובד כאשר עלהוראות הפיצוי לא יחולו 

 88(.מסוג האמצאה הרלוונטית)לעובדים על אמצאות 

 סכום הפיצוי לעובד

  89.עת העובד לפיצוי כאמורהמשפט בתבי-או ביתהרשם  ושיפסק סכום הפיצויהחוק קובע הוראות בדבר 

בכסף או )המעביד הפיק ברווח ש( תוך התחשבות בכלל הנסיבותמ)חלק הוגן הפיצוי יבטיח לעובד סכום 

 90:מכל אחד מאלה ,פיקסביר להניח שיאו  ,(בשווה כסף

 האמצאה הרלוונטית; 

 הפטנט על האמצאה; 

 91.המחאת הזכות באמצאה או בפטנט לאדם אחר הקשור למעביד  

לשקול בין השאר את השיקולים המשפט -על הרשם או בית מעבידפיק ההחלק ההוגן ברווח שה בקביעת

 :בחוק שנקבעו

92:שמלכתחילה היתה בבעלות המעבידלאמצאה נוגע ב (1)
 

o שכרו ויתרונות אחרים שהוא מפיק או הפיק מהעסקתו או מכל הקשור , אופי תפקידיו של העובד

 ;באמצאה

o  יצירת האמצאהבשקיע שהעובד ה והמיומנותהמאמץ; 

o  וכן ייעוץ וסיוע , עם העובדבשיתוף ביצירת האמצאה שקיע המאמץ והמיומנות שאדם אחר ה

 ;של האמצאהשותף אחר שנתן עובד אחר שאינו ממציא 

o במתן , מתקנים וסיוע אחר, האמצאה בייעוץשל ביצוע לשל המעביד לפיתוח ו תרומתו

 .ים שלויחרהזדמנויות ופעילויות ובכישורים הניהוליים והמס

                                                                                                                                                      

 . שם. יצוין כי אין חובה שהעובד יוכיח נזק  85
 .לחוק( 2)40סעיף   86
 (. 4)40סעיף ; וזה הרלוונטיהוראה זו תחול גם אם נקבע אחרת בח  87
 . לחוק( 3)40סעיף   88
 . לחוק 41סעיף   89
 . לחוק( 1)41סעיף   90
פיק הוא אותו סכום שסביר שהמעסיק היה מפיק אם אותו שיבהקשר זה נקבע במפורש כי הרווח שהמעביד הפיק או צפוי   91

 .לחוק( 2)41סעיף ; אדם לא היה קשור אליו
 .לחוק( 4)41סעיף   92
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93:שהיתה בבעלות העובד והועברה לבעלות המעבידלאמצאה נוגע ב (2)
 

o לאמצאה או לפטנט יםהתנאים ברשיון הנוגע; 

o  אדם אחרולבה האמצאה משותפת לעובד שהמידה; 

o במתן , מתקנים וסיוע אחר, האמצאה בייעוץשל ביצוע לתרומתו של המעביד לפיתוח ו

 .ים שלוייים והמסחרהזדמנויות ופעילויות ובכישורים הניהול

תשלומים עתיים או , פעמי-להורות על תשלום סכום חדעשוי הצו לתשלום פיצוי לעובד כאמור לעיל 

 94.המשפט או הרשם רשאים לשנות או לבטל כל החלטה על תשלום פיצוי לעובד-בית .יחד שניהם

כי נקבע  ,פי החוקוכדי להבטיח הגנה על זכויות העובדים ל ,אמצאות שירותלהשלמת ההוראות בדבר 

או בין העובד לאדם אחר לבקשת המעביד או לשם ביצוע חוזה ההעסקה ) תניה בחוזה בין העובד למעביד

אינה אכיפה כלפי  ,מבקשת להגביל את זכותו של העובד באמצאה שלו או בפטנט עליהאשר ( שלו

ת סודיות של העובד אינה פוגעת בהוראות בחוזה בדבר חוב ההוראה 95.היא פוגעת בזכותואם העובד 

 .(Crown employee)חלה גם על עובדי מדינה  ההוראה; כלפי המעביד

 

 האיחוד האירופי .3

בין היתר נקבעו בחקיקה  (.EP – European Patent)פטנטים של האיחוד בדבר הוראות יש באיחוד האירופי 

 96:החברות באיחודעל ביטחון המדינות המשפיעות אמצאות שירות ואמצאות דבר הוראות ב האירופית

  כאשר . אמצאות יהיו קניין הממציא או יורשיובהגדרת זכות הבעלות בפטנט אירופי נקבע כי

בה היה מקום עיסוקו שלפי דין המדינה פטנט אמצאה ובהבעלות ב תיקבע עובד אהממציא הו

קבע ייהיה מקום עיסוקו העיקרי איזו מדינה בלהחליט אפשר -כאשר אי(. mainly employed) העיקרי

97.הדין לפי מקום העסק של המעביד
 

 במסגרת כי בעניינן נקבע ; אמצאות בעלות השלכות ביטחוניותב יןקיפעוסקת בעחקיקה האירופית ה

להביא שיתוף הפעולה בין משרד הפטנטים האירופי למדינות החברות יוכלו המדינות החברות 

                                                 

 . לחוק( 5)41יף סע  93
 .לחוק( 8)41, (6)41סעיפים   94
 . לחוק 42סעיף   95

96
 The European Patent office, Convention on the European Patents (European Patent Convention) 14

th
 edition, August 

2010: The Convention on the Grant of European Patents (EPC) applicable since 13 December 2007, The EPC 

Implementing Regulations, including the amendments entering into force on 1 January 2011, The protocols which 

are integral parts of the EPC (Protocol on the Interpretation of Article 69 EPC, Protocol on Centralisation, Protocol 

on Recognition, Protocol on Privileges and Immunities, Protocol on the Staff Complement), The EPC Revision Act 

of 29 November 2000, The Administrative Council's decision of 28 June 2001 on the transitional provisions under 

Article 7 of the Revision Act and the Rules relating to Fees. 
97 The Convention on the Grant of European Patents (EPC) applicable since 13 December 2007, Article 60: "The right 

to a European patent shall belong to the inventor or his successor in title. If the inventor is an employee, the right to a 

European patent shall be determined in accordance with the law of the State in which the employee is mainly 

employed; if the State in which the employee is mainly employed cannot be determined, the law to be applied shall 

be that of the state in which the employer has the place of business to which the employee is attached." 

http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/epc.html
http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/epc.html
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הטיפול בבקשות לפטנטים  לעצור אתאפשר , כך. אינטרסים הביטחוניים שלהןבחשבון את ה

  98.מדינות חברותשל צורך ביטחוני במשרד הפטנטים האירופי כשמתעורר 

 

 גרמניה .4

 :לנושאים הנדונים במסמךנוגעות כמה הוראות ה 198099חוק הפטנטים משנת נקבעו בבגרמניה 

 ת ואמצאות המגלות סודות מדינהאמצאות בעלות השלכות ביטחוניו .4.1

  ןוהזכות לפיצוי בגינ השלכות ביטחוניות בנוגע לאמצאות בעלות םצווי

 (.public welfare)הציבור רווחת לטובת הוא ישמש ורה כי הלפטנט לא יהיה תוקף אם הממשל הפדרלי 

על  רשאית להורות ,(זאתרשות כמינתה או גוף אחר ש) מתאימה 100"רשות פדרלית עליונה", כמו כן

  101.ם של גרמניה מצדיקים זאתהאינטרסים הביטחוניי אם ,שימושים בפטנטה הגבלת

 נהלייםיהמשפט הפדרליים לעניינים מ-ידונו בפני בתייתביעות בנוגע להוצאת הצווים 

(Bundesverwaltungsgericht.)102 זכות לדרוש הוצאו צווים כאמור תהא למבקש הפטנט כאשר , כמו כן

 ווגשיגובה הפיצויים ר דבתביעות ב(. reasonable compensation) מהממשל הפדרלי פיצויים סבירים

  103.יםהמשפט האזרחי-למערכת בתי

 ומתן פיצויים בגינם  פטנטים בשל סודות מדינה הגבלתצווי 

לא כי , מיוזמתו או בעקבות בקשה מרשות פדרלית מתאימה ,בסמכות משרד הפטנטים הגרמני לקבוע

ודקס הפלילי בק וכהגדרת" סוד מדינה" אבקשות לפטנט על אמצאה שהידבר יתפרסמו פרטים ב

  104.הגרמני

                                                 

98 Protocol on Privileges and Immunities, Articles 20-21; The European Patent Office, Guidelines for Examination in 

the European Patent Office (April 2010); European Patent Office, Case Law of the Boards of Appeal of the 

European Patent Office (July 2010). 
99 Patentgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 16 Dezember 1980 (BGBl. 1981 I S. 1), das zuletzt 

durch Artikel 1 des Gesetzes vom 31 Juli 2009 (BGBl. I S. 2521) geändert worden ist (in German); German 

Patent Act (unofficial translation).  
 highest)ובהן רשויות פדרליות עליונות , חלוקה לסוגי רשויות פדרליות אדמיניסטרטיביותיש משפט החוקתי בגרמניה ב 100

federal authority .)משרד הנשיא ומשרדים העוסקים בפיקוח על , משרדים פדרלייםהן רשויות הפדרליות העליונות ה
 .רשויות וגופים פדרליים אחרים

101 German Patent Act, Section 13(1): "A patent shall have no effect should the Federal Government order that 

the invention is to be used in the interest of public welfare. Nor shall the effect of a patent extend to any use of 

the invention ordered in the interests of the security of the Federal Republic by the competent highest federal 

authority or, on the latter’s instructions, by a subordinate agency." 
102 Ibid, Section 13(2). 
103 Ibid, Section 13(3): "In those cases referred to in subsection (1), the patentee shall have a claim against the 

Federal Republic for reasonable compensation. In the event of dispute as to the amount, legal action may be 

brought before the ordinary civil courts." 
עצמים או ידע , כעובדות" סוד מדינה"מוגדר ( Section 93 of the Criminal Code)לקודקס הפלילי הגרמני  93יף סעב 104

במטרה למנוע נזק , (foreign powers)הזמינים לקבוצה מוגדרת של אנשים ואשר חובה לשומרם בסוד ממעצמות זרות 
 .או פגיעה בו לביטחון הרפובליקה הגרמנית

http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/7ffc755ad943703dc12576f00054cacc/$FILE/guidelines_2010_complete_en.pdf
http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/7ffc755ad943703dc12576f00054cacc/$FILE/guidelines_2010_complete_en.pdf
http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/1ae7315e321e933ec12577bd0024d650/$FILE/Case_law_of_the_boards_of_appeal_2010_en.pdf
http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/1ae7315e321e933ec12577bd0024d650/$FILE/Case_law_of_the_boards_of_appeal_2010_en.pdf
http://bundesrecht.juris.de/patg/BJNR201170936.html
http://bundesrecht.juris.de/patg/BJNR201170936.html
http://www.jpo.go.jp/shiryou_e/s_sonota_e/fips_e/pdf/germany_e/e_tokkyo.pdf
http://www.jpo.go.jp/shiryou_e/s_sonota_e/fips_e/pdf/germany_e/e_tokkyo.pdf
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 הציג את עמדתהבטרם הוצאת צו כאמור תינתן הזדמנות לרשות הפדרלית המתאימה ל, בכל מקרה

התנאים שבגינם הוצא הצו האמור התבטלו יוכלו מבקש הבקשה או הרשות הפדרלית אם  105.בנושא

וך בדיקות משרד הפטנטים הגרמני נדרש לער, כמו כן. המתאימה לבקש כי הצו יבוטל העליונה

אמצאות על גם  ,בשינויים המתחייבים ,יחולו והוראות אל. לצווים כאמורנוגע תקופתיות יזומות ב

ביטחון מדינה והופקדו בידי הממשל הפדרלי של של נימוקים משנשמרו בסוד בידי מדינות זרות 

  106.שמירת סודיותהסכמה לגרמניה על בסיס 

צו כאמור מנועים עקב אשר  (הצד הנפגע: להלן)מי מאלה  בעל פטנט או יורשים של, מגיש בקשה לפטנט

בגין הנזקים  ש פיצוי מהרשות הפדרלית המתאימהזכאים לדרו, (שלוםרכי ולצ) באמצאה משימוש

 אמצאהעל ההצד הנפגע הוצאות שהוציא בהחלטה בדבר הפיצויים יתחשבו בין היתר ב. שנגרמו להם

  107.הכלכליו צבבמו

 ות שירותאאמצ .4.2

  108.חוק אמצאות עובדיםושא אמצאות השירות מוסדר בבגרמניה נ

 אמצאות שירות

 "אמצאות שירות"(. free inventions" )אמצאות חופשיות"לו" אמצאות שירות"בחוק זה נקבעה חלוקה ל

 העסקההעל בסיס חוזה  אצל המעבידאמצאות שנבעו מעבודתו הרגילה של העובד מוגדרות בחוק כ

על אמצאות שירות חלות  109.עסק של המעבידהשל ניסיון העל יקרן בעאו אמצאות שמבוססות  ,שלו

אינן " אמצאות חופשיות" .ההוראות המאפשרות למעביד לקנות בהן זכויות תמורת תשלום פיצויים

 .בחופשיותבהן אפשר להשתמש ו" אמצאות שירות"הן אינן נכללות בהגדרת ; מוגדרות בחוק במפורש

חובה על העובדים שתרמו לפיתוחה או , צאה נוצרת או מתגלהבחוק נקבע כי כאשר אמ ,מעבר לכך

חובה זו חלה הן על עובדים במגזר הפרטי והן על עובדים במגזר . לאלתר לגילויה להודיע למעביד על כך 

                                                 

105 German Patent Act, Section 50(1). 
106 Ibid, Section 50(4): "Subsections (1) to (3) shall apply mutatis mutandis to inventions which have been kept 

secret by a foreign country for reasons of national defense and have been entrusted to the Federal Government 

with its consent and on condition that it maintain secrecy." 
107 Ibid, Section 55:"(1) An applicant, a patentee or the successor in title thereof who, as a result of an order under 

Section 50(1), refrains from using or ceases to use an invention patentable under Sections 1 to 5 for peaceful 

purposes shall have a claim to compensation, owing to the damages thereby incurred, against the Federal 

Republic if and to the extent that said party cannot reasonably be expected to bear the damages itself. When 

determining the extent to which said party can reasonably be expected to do so, account shall be taken, in 

particular, of the financial position of the injured party, the amount of expenditure incurred by said party for 

the invention or for acquiring title thereto, the degree of probability that the invention might have to be kept 

secret that could have been recognized by said party at the time the expenditure was incurred, and the profit 

derived by the injured party from another exploitation of the invention. The claim cannot be asserted until after 

a patent has been granted. Compensation may be claimed only after it has become due and for periods which 

shall not be shorter than one year. (2) The claim shall be asserted before the competent highest federal 

authority. Legal action may be instituted before the ordinary civil courts. (3) Compensation under subsection 

(1) shall be awarded only if the first application for the invention has been filed with the Patent Office and the 

invention had not already been kept secret by a foreign country for reasons of defense before the issuance of 

an order under Section 50(1)." 
108 German Employees' Inventions Act 1957 (Arbeitnehmererfindergesetz (ArbnErfG)), vom 25. Juli 1957, 

BGBl. I S. 756). 
109 Heinz Goddar, "Compliance with the German Employees' Invention Law in the Handling of Inventions 

Developed by Universities", Casrip Symposium Publication Series, Number 5, 2000. 
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אם ברצונו לתבוע לעצמו את , בתוך פרק זמן קצוב, ל המעביד מוטלת החובה להודיע לעובדע. הציבורי

" פיצויים סבירים"הוא חייב ב, הוא מעוניין באמצאהשביד מודיע לעובד מעהאם . לאו םהאמצאה א

 110(.שמירה על הסוד המסחרי ועוד, הגשת בקשת פטנט) ובנקיטת פעולות לשמירה על האמצאהלעובד 

 .אלובמקרה זה על העובד והמעביד להתקשר בהסכם המסדיר נושאים 

 סכום הפיצוי

פיצויים "לקביעת ( צורת החישוב המפורטת)ן הטכני המנגנו, מדינות האחרות שנסקרושלא כמו בב

קבע כללים אלו הממשל הפדרלי (. guidelines) מנחים בכלליםבגרמניה באמצאות שירות נקבע " סבירים

בכללים המנחים קבועות שלוש שיטות  111.לאחר התייעצות עם ארגוני העובדים והמעבידים בגרמניה

  112:המגיעים לעובד הסבירים הפיצוייםכום מרכזיות לחישוב ס

 "תרומת האמצאה בין יחס ההם הפיצויים הסבירים זו שיטה  לפי – "אנלוגיה לרשיון שימוש

השיטה הנפוצה זוהי . (להלןהרחבה ראו ) רשיון שימוש באמצאהשל בין מחירו ל למחזורי המכירות

 .בגרמניהכיום ביותר 

 "ידי -עלנמדד  בור המעסיקעבסכון יהח – "באמצאהשל המעסיק שימוש  עקבסכון ישערוך הח

כלל  בדרך. ואחריו לפני השימוש באמצאהלהוצאות ים בין ההכנסות הכלכליהשוואת ההפרשים 

היא משמשת ; אינה משמשת שיטה זומשתנות נוצר מוצר חדש או תכונות מוצר קיים כאשר 

 .יצור של מוצרים קיימיםיבהם האמצאה או התגלית הביאו לשינוי בהליכי השבמקרים 

 "בשיתוף מלא של שווי האמצאה נעשית ה חופשית של קביע – "רכה חופשית של שווי האמצאההע

להעריך את התרומה של האמצאה למחזורי אחרת כאשר אין דרך משמשת שיטה זו . העובד

למשל , מעסיקבעבור הסכון הכלכלי יחאת האו , (כפי שנעשה בשיטת רשיון השימוש) המכירות

 .או בעיות אחרות המונעות בדיקה לפי השיטות האחרות( cross-licensing)יש רישוי צולב כאשר 

נוסחה ו "האנלוגיה לרישיון שימוש"שיטת בחישוב לבכללים נקבעו הוראות  ,שיטת החישובאשר ל

הפיצויים כום ס, לפי ההוראות 113(.בנוסחה זו גם בשיטות האחרותאפשר להשתמש )מתמטית לצורך זה 

 מקדם"ב (economic value)" הערך הכלכלי של האמצאה"מכפלת ל יהיו שוויםהסבירים בשיטה זו 

114:כדלקמןו מוגדרים מונחים אל ;(share factor) "הבעלות של העובד
 

 "האמצאהשל מכירות מכפלה של מחזור השווה ל "הערך הכלכלי של האמצאה (turnover )שיעור ב

עשויים להיות אלא , ם להיות קבועיםאינם חייביאלו שיעורים (. license or royalty rate) תמלוגיםה

תמלוגים המשתנה במעבר מהתקופה הראשונה של המכירות לתקופות מאוחרות שיעור )משתנים 

 (. תמלוגים שונה ביחס להיקפים שונים של מחזורי מכירות ועודשיעור , יותר

                                                 

110 ArbnErfG §§ 1-9, 10, 13, 18. 
111 Guidelines for the remuneration of employees' inventions of 20 July 1959, including amendments by the 

Directive of 1 September 1983, Federal Gazette No. 169 
112 Ibid; Heinz Goddar, "Compliance with the German Employees' Invention Law in the Handling of Inventions 

Developed by Universities", Supra note 109; Michael Trimborn, Employees' Inventions in Germany: A 

Handbook for International Business, Kulwar Law International, 2009. 
113 Guidelines for the remuneration of employees' inventions, number 37-39. 

הערך  – E ;הפיצויים הסבירים – V=E*A .V: טה זו הנוסחה המתמטית המופיעה בכללים לחישוב הפיצויים הסבירים בשי 114
לפי משקלות )שווה למכפלה של מחזור המכירות בשיעור התמלוגים  E. מקדם הבעלות של העובד – A ;הכלכלי של האמצאה

מורכב אף הוא משלושה  A(. קבוע מסך מחזור המכירותשיעור או כ, למחזורי מכירות הנמדדים בערכים משתניםנוגעות ה
 .מעמד העובד בחברה – c ;שיעור התרומה של המעביד – b ;העובד לאמצאה ה שלתרומהשיעור  – a: יםגורמ
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 "התרומה של העובד : פרמטריםשלושה  ערכיהם של סכוםכמחושב  "מקדם הבעלות של העובד

בין ) לפיתוח האמצאה( או העסק)תרומת המעביד ; (בין נקודה אחת לשש נקודות) פיתוח האמצאהל

בין נקודה אחת ) החברה או העסק (תיבהיררכי)מעמדו של העובד ; (נקודה אחת לשש נקודות

  115(.לשמונה נקודות

יצגים ם המילאחוזי" מתורגם"אחד מהפרמטרים הניקוד בכל אחד ו, פי מפתח הקבוע בכללים-על

הכולל מהערך הכלכלי של האמצאה שיועבר ים אלו הם השיעור אחוז. את מקדם הבעלות של העובד

רב מ)נקודות  20המשמעות של צבירת , לדוגמה (.בתשלום אחד או בדרך אחרת)לעובד כפיצויים 

מספר )נקודות  שלושואילו בצבירה של , 100%-מקדם בעלות השווה ל אהו( ותהנקודות האפשרי

  116.מפתח הקבוע בכלליםלפי , בלבד 2%-המקדם יהיה שווה ל( לימינימות ההנקוד

  תעשיות בגרמניה כמה בכללים אף נקבעו שיעורי תגמולים לדוגמה הנהוגים ב: תמלוגיםהשיעור

במיוחד דולים בהם מחזורי המכירות גשמקרים לכמו כן נקבעו הוראות  117.וייחשבו סבירים

118.םומצדיקים הפחתה של שיעור התמלוגי
 

 לאמצאות שירותנוגע סכסוכים ב

בנוגע לאמצאה ולזכויות ביניהם הסכמות לעיגון ההעובד והמעביד נדרשים לחתום על הסכם , כאמור

יהיה על , אם הצדדים לא הצליחו להגיע להסכם בתוך פרק זמן סביר (.ובעיקרן פיצויים)הנובעות ממנה 

במקרה זה לעובד תהא . פיצויים על בסיסו המעביד לגבש תחשיב מבוסס היטב ולהתחיל לשלם לעובד

שמורה לשניהם , הצדדים לא יגיעו להסכמהאם . שמורה הזכות להתנגד לתחשיב ולהגיש תחשיב נגדי

ועדת במשרד זה פועלת . כדי לקיים הליכי בוררות משרד הפטנטים הגרמני לאבכל שלב לפנות הזכות 

ושני נציגים  הוועדה ראש-שבטן המשמש יוהמורכבת ממשפ( German Arbitration Board) בוררות

ושתחום מומחיותם מתאים לתחום של , מטעם משרד הפטנטים שמשמשים גם בוחנים מומחים

אם הליכי . (הצדדים אף רשאים לבקש להוסיף לוועדה נציג עובדים ונציג מעבידים) האמצאה הנדונה

 119.רחיים העוסקים בדיני הפטנטיםבתי המשפט האז-לאלפנות יכולים הצדדים  ,הבוררות נכשלו אף הם

 

                                                 

115 Guidelines for the remuneration of employees' inventions, number 30-35.  
116 Ibid, number 37: 

a+b+c = 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 (20) 

A = 02 04 07 10 13 15 18 21 25 32 39 47 55 63 72 81 90 (100%) 

 
117 Ibid, number 10: "guidance in determining the royalty rate in the various industries it can be seen that, for 

example, generally: in the electrical industry, a royalty rate of 1/2-5%, in the machine and tool industry a 

royalty rate of 1/3 - 10%, in the chemical industry, a royalty rate of 2-5%, the pharmaceutical area, a licensed 

set of 2-10%, of sales is common". 
118 Ibid, number 11.  
119 Heinz Goddar, "Compliance with the German Employees' Invention Law in the Handling of Inventions 

Developed by Universities", Supra note 109, and Dr. Jürgen Meier, Dr. Thure Schubert and Dr. Hans-Rainer 

Jaenichen, "Employees’ Invention Remuneration—Money (f)or Nothing?", supra note 5, pp. 168-174. 

http://mobile.vossiusandpartner.com/pdf/pdf_58.pdf


 
   

 32 מתוך 24 עמוד  

 

 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 צרפת .5

  121.(החוק: בפרק זה) 120של צרפת קוד הקניין הרוחני לשחלק השני דיני הפטנטים בצרפת מוסדרים ב

בין השאר  הםשב ,קניין תעשייתינחלקים לדיני בצרפת דיני הקניין הרוחני יש לציין כי בראשית הדברים 

, ובכללו פטנטים, קניין תעשייתי רישום של .ות היוצריםזכוי ולדיני , מדגמיםוסימני מסחר , פטנטים

 המכון: בפרק זה) (l'Institut National de la Propriété Industrielle) הלאומי לקניין תעשייתי כוןמנעשה ב

 INPI).122הלאומי או 

 המדינה באמצאותשל שימוש ה .5.1

 אמצאות בעלות אופי ביטחוני .5.1.1

של לאמצאות בעלות אופי ביטחוני ולשימוש נוגע המדינה ב בחוק נקבעו הוראות הנוגעות לסמכותה של

בדלתיים סגורות תמיד המשפט ייערכו -יהדיונים בבתנקבע במפורש כי . אלהכהמדינה באמצאות 

לצורך למומחה עוד נקבע כי בדיונים כאלה לא ימונה . ובאופן שלא יביא לגילוי מידע בדבר האמצאה

 123.בנוכחות נציגי השר רק חווה את דעתווהוא י, לכךיכו שהשר לענייני הגנה הסמהדיון אלא מי 

 124באמצאה מטעמי ביטחוןשימוש  איסור

ובקשה  בקשה לפטנט אירופי, לרבות בקשה לפטנט צרפתי) שהוגשה למכון הלאומיכל בקשה לפטנט 

עיין בכל הבקשות רשאי לר לענייני הגנה הש. דיקה ביטחוניתנדרשת לעבור ב (לאומי-לפטנט בין

 . ןתוך שמירה על סודיות המידע שבה 125,ושהוגש

יינתן ואישור כזה , ללא אישור השרשהוגשה בגינה בקשה לפטנט  באמצאההשתמש אין ל, לפי החוק

בו ייאסר שימוש שפרק הזמן להאריך את השר רשאי  ,ואולם .תוך חמישה חודשים לכל היותרב

  126.בכל פעם שנהב באמצאה

פיצוי לתבוע מגיש הבקשה לפטנט זכאי , שימוש באמצאהת האואוסר מאריך את פרק הזמן השר אם 

עדר הסכמה על יבה .ציון הסכום המבוקשב בקשה לשרעליו להגיש לשם כך  .בשווי הנזק שנגרם לו

יקבע  בפריז 127המשפט בערכאה הראשונה-בית ,ולאחר חלוף ארבעה חודשים לכל הפחות ,סכום הפיצוי

מגיש הבקשה , יותר מפעם אחתנדחה אם המועד  .סגורותבדיון שיתנהל בדלתיים  את סכום הפיצוי

                                                 

120 French Intellectual Property Code, (unofficial translation to English from Legifrance website), viewed: 

February 6
th
, 2011.  

וההפניות לסעיפים בו יצוינו כסעיפי ( Partie législative)החלק הראשון הוא חלק חקיקתי : נחלק לשנייםהחוק בצרפת  121
 .יפי החלק המסדיר בחוקיצוינו כסע וההפניות לסעיפיו ,(Partie réglementaire)החלק השני הוא חלק רגולטורי ; החוק

, (l'Institut National de la Propriété Industrielle – INPI) אתר האינטרנט של המכון הלאומי לקניין תעשייתימידע מ 122
 .2011בפברואר  8: ריך כניסהתא

 . לחלק המסדיר בחוק 613-37Rסעיף  123
 .לחלק המסדיר בחוק 612-26R-612-32Rסעיפים  ;לחוק 614-19L-614-21L-ו 612-8L-612-10L ,614-3L-614-5Lסעיפים  124
השר אמורה להיעשות  העברת הבקשות לנציגי. ידי נציגים שמינה השר לענייני הגנה היושבים במשרדי המכון-העיון נעשה על 125

 . לחלק המסדיר בחוק 612-26Rסעיף . יום ממועד קבלתן במכון 15תוך ב
 .לעילשאף הוא כפוף למגבלות החיסיון שצוינו , המשפט לעניינים מינהליים-ערעור על החלטה מינהלית זו מוגש לבית 126
בעניינים הקשורים לביטחון מוסמך . משפט בערכאה ראשונה גבוהה-בר בבתימדו; Tribunal de Grande Instance: במקור 127

 . בלבד המשפט בפריז-ביתלדון 

http://195.83.177.9/upl/pdf/code_35.pdf
http://195.83.177.9/upl/pdf/code_35.pdf
http://www.inpi.fr/fr/connaitre-la-pi/decouvrir-la-pi/qu-est-ce-que-la-propriete-industrielle-nbsp.html
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אם יוכיח שהנזק שנגרם לו גדול ממה שנקבע , רשאי לבקש הגדלה של הפיצוי שנפסק לאחר שעברה שנה

  .בפסיקה המקורית

 128באמצאהשל המדינה רשיון לשימוש 

בין  ,טנטבקשה לפטנט או מוגנת בפבגינה שהוגשה  לקבל רשיון לשימוש באמצאההמדינה זכאית 

 לענייני הגנהלבקשת השר הרשיון יינתן . מטעמהשהמדינה היא המשתמשת ובין שהמשתמש הוא מי 

למעט סכום התמלוגים שישולם  ,תנאי הרשיון ובצו יפורט .הממונה על הקניין התעשייתישר הבצו של 

 . בגינו

איסור על ת הפיצוי קביעההסדר לקביעתו דומה להסדר המתואר לעיל בעניין  ,סכום התמלוגיםאשר ל

 . שימוש באמצאה

 129הפקעת אמצאה

רכי ביטחון ובשל צ בקשה לפטנט או מוגנת בפטנטבגינה שהוגשה  הבצו אמצא להפקיעהמדינה רשאית 

  .לאומי

הפיצוי לעיל בעניין קביעת  הסדר המתוארדומה לההסדר לקביעתו  ,סכום הפיצוי בגין ההפקעהאשר ל

 .על איסור שימוש באמצאה

 130רכי ביטחון לאומיובאמצאה ללא רשיון בשל צשימוש 

בגינה שהוגשה אמצאה  ללא רשיוןמשמשת את המדינה או מי מטעמה  לאומי רכי ביטחוןובשל צכאשר 

המשפט בערכאה הראשונה בדלתיים -דיון בביתהממציא רשאי לבקש  ,בקשה לפטנט או מוגנת בפטנט

 ימוש או על החרמת האמצאה כפי שבסמכותוהמשפט לא יורה על הפסקת הש-ביתבמקרה כזה  .סגורות

אם מדובר בחוזה למחקר או , בדיון כאמור, ככלל (.infringement)בדיון רגיל על הפרת פטנט  לעשות

לצורך למומחה לא ימונה  ,ם במתקן צבאינעשיאו במחקר או בייצור ש, לייצור שהוא בעל סיווג ביטחוני

 . בנוכחות נציגי השר רקוהוא יחווה את דעתו , כךהשר לענייני הגנה הסמיכו להדיון אלא מי ש

 יותציבורלמטרות  שימוש באמצאות יוריש .5.1.2

 131בריאות הציבורשימוש למטרת 

שהיא בין השאר מוצר  ה המוגנת בפטנטלשימוש באמצא תוכנית רישוילהסדיר  בקשלהמדינה זכאית 

צו להסדרת  .יאות הציבורבשל אינטרסים של ברכאשר הדבר דרוש  או מכשיר רפואי או תהליך רפואי

כאמור יינתן רק כאשר המוצרים הרלוונטיים מסופקים לציבור בכמות או באיכות לא תוכנית רישוי 

במחירים גבוהים בצורה חריגה או כאשר השימוש בפטנט נעשה בתנאים המנוגדים לאינטרס  ,מספקים

השר האחראי לקניין  יוציאהצו את . באופן שאינו תחרותי לפי קביעה שיפוטיתבריאות הציבור או 

 .התעשייתי לבקשת השר לענייני בריאות

כל אדם רשאי לבקש רשיון לשימוש בפטנט  ,ממועד הוצאת הצו המסדיר את תוכנית הרישוי לאמצאה

(to work the patent )פי התוכנית -שיונות עלהשר האחראי לקניין התעשייתי יוציא את הר. פי התוכנית-על

                                                 

 .לחלק המסדיר בחוק 613-34R-613-38Rסעיפים ; לחוק 613-19Lסעיף  128
 . לחלק המסדיר בחוק 613-39R-613-40Rסעיפים ; לחוק 613-20Lסעיף  129
 .המסדיר בחוק לחלק 613-41Rסעיף ; לחוק 615-10Lסעיף  130
 .לחלק המסדיר בחוק 613-10R-613-25Rסעיפים ; לחוק 613-16L-613-17Lסעיפים  131
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עדר הסכמה על סכום יבה(. למעט התנאים בדבר סכום התמלוגים שיושלם)ויפרט בהם את תנאיהם 

 .המשפט בערכאה הראשונה-ביתיקבע אותו , התמלוגים

הצו הראשוני להסדרת תוכנית רישוי הן ) וים שצוינו לעילצוה יוציא אתהשר האחראי לקניין תעשייתי 

ראש הוועדה יהיה -יושב ;חברים 12בה שעם ועדה  צותהתייעלאחר  רק (ן ספציפיוהן הצו למתן רשיו

 132.(הגוף האחראי למתן ייעוץ לממשלה – Conseil d'État) נציג מועצת המדינה

הקוורום הדרוש לכינוס הוועדה הוא . הוועדה קול מכריע ראש-שבליו בהצבעה בוועדה במקרה של שוויון

על . בישיבה הבאה הוועדה תתכנס בכל הרכב שהוא, עדר קוורוםיבה. נוכחותם של שבעה חברים לפחות

 .שיים מהיום שבו העניין הועבר אליהדתוך חובהוועדה להכריע 

 133הכלכלה הלאומית כישימוש לצור

כדי  בפטנטהשתמש ל הוא חייבתעשייתי רשאי להודיע לבעלים של פטנט כי ההשר האחראי לקניין 

על הודעה את ההחלטה (. requirements of the national economy) רכי הכלכלה הלאומיתולספק את צ

. לבעלים יקבל השר בהתייעצות עם שר הכלכלה והאוצר והשר האחראי למחקר מדעי וענייני גרעין וחלל

 . שימוש בפטנט-צורכי הכלכלה הלאומית שאינם נענים בשל אייצוינו בה ההחלטה תהיה מנומקת ו

שימוש מספיק מבחינה איכותית -או אי)שימוש בפטנט -ואי, פי הצו-פועל על תוך שנה הבעלים אינובאם 

 (Conseil d'État) מועצת המדינה ,עלול לסכן את הפיתוח הכלכלי ואת האינטרס הציבורי( או כמותית

המלצת המועצה על תתבסס בהוצאת הצו  134.רשיונות לשימוש בפטנטהמתיר הוצאת רשאית להוציא צו 

 .ל והשר הרלוונטי לעניין הפטנט הספציפיהשרים שצוינו לעי

השר ; בלעדי יהיהלא הרשיון שיינתן . כל אדם רשאי לבקש רשיון לשימוש בפטנטממועד הוצאת הצו 

עדר הסכמה יבה(. למעט התנאים בדבר סכום התמלוגים שיושלם)יוציא את הרשיון ויפרט בו את תנאיו 

 .בפריז הראשונה המשפט בערכאה-ביתיקבע אותו , על סכום התמלוגים

                                                 

 :יתר חברי הוועדה יהיו 132

 ל משרד הבריאות או נציגו"מנכ; 

 מנהל המכון הלאומי לבריאות ולמחקר רפואי או נציגו; 

 או נציגו כון הלאומי לקניין תעשייתימנהל המ; 

  נציגומנהל התעשייות הכימיות או; 

 מנהל השירות המרכזי לרוקחות ולתרופות או נציגו; 

 ידי השר האחראי לבריאות -שייקבעו לתקופות של שלוש שנים על, או מחליפיהם, החולים של פריז-שני רופאים מבתי
 ;הציבור

 ריאות ידי השר האחראי לב-שייקבעו לתקופות של שלוש שנים על, או מחליפיהם, שני פרופסורים מהפקולטות לרוקחות
 ;הציבור

 ידי השר האחראי לקניין תעשייתי-שני חברים שייקבעו על. 
 . לחלק המסדיר בחוק 613-26R-613-33Rסעיפים ; לחוק 613-18Lסעיף  133
השר רשאי להאריך את תקופת ההתראה שהוא נותן לבעלים של הפטנט אם הבעלים מציג סיבות לגיטימיות העולות בקנה  134

 . ומיתאחד עם דרישות הכלכלה הלא
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 135אמצאות בשירות .5.2

הזכויות באמצאה יהיו של המעביד אם מדובר ; שייכות לובאמצאה בצרפת הזכויות של עובד  ,ככלל

לא אמצאות של עובדים ש .מצאות או לעסוק במחקר ופיתוחאו להמציא יתפקידבין באמצאה של עובד ש

ידע על קשורה בעבודתו או מבוססת  המעביד יקבל את הזכויות באמצאה אם היא – מתפקידם להמציא

 . ו להלןצגפרטי ההסדר יו 136.במקרה כזה המעביד ישלם לעובד פיצוי הולם; משאבים של המעבידעל או 

 הבעלות על אמצאות בשירות

 137:שלוש קטגוריות של אמצאות עובדיםבעו נק לקוד הקניין הרוחני של צרפת 611-7Lסעיף ב

  של מי שתפקידו להמציאאמצאות (inventions under mission )–  

o  או  ,במטרה להמציאפי הסכם העסקה הקובע כי העובד מועסק -עלאמצאות שהמציא העובד

  .במפורשהמעסיק הטיל עליו מחקר שמיוחדת של במסגרת פעילות 

o  תשלום נוסף"מקנות לעובד זכות לאך , ייכות למעבידשאמצאות כאלה" (additional 

remuneration .) ייהבחוק נקבע רק שהתנאים לזכ; אינו מוסדר בחקיקההתשלום אופן חישוב 

על )בהסכמים של חברות ובהסכמי עבודה אישיים , בתשלום נוסף ייקבעו בהסכמים קיבוציים

 (.התשלום הנוסף לעובד ראו להלן

o מובהק שהן באופן אך רק אמצאות , המשפט נוטים לפרש הסכמים כאלה בצורה מרחיבה-בתי

או , ברור או כוללני מדיאינו החוזה ניסוח אם . במסגרת תפקידו של העובד ייכללו בקטגוריה זו

 ,יים של העובדאמיתבקנה אחד עם תפקידיו ה יםעול םמתאר פרויקט או מטלות שאינ

 . האמצאות שהומצאו מכוחו לא ייכללו בקטגוריה של אמצאות של מי שתפקידו להמציא

 חות למעבידיש להמהעובד ו ו שלאינן חלק מתפקידאמצאות ש (inventions beyond mission 

assignable to the employer )–  

o  העובד  (1: )אחד מאלה ןמתקיים בהו מעבר לתחומי אחריותו הרגיליםאמצאות שהמציא העובד 

ו תבמסגרת תחום פעילוהמציא את האמצאה העובד ( 2); במהלך עבודתוהמציא את האמצאה 

טכנולוגיה או אמצעים של המעביד , המציא את האמצאה באמצעות ידעהעובד ( 3); המעביד של

 . או מידע שרכש המעביד

o  את הבעלות בהן ואך המעביד זכאי לדרוש מהעובד להמחות ל, לעובדשייכות אלה כאמצאות . 

o תשלום הוגן"עליו לשלם לעובד  ,כאמור אם המעביד ביקש המחאה" (fair price.) 

 חופשיות  תאמצאו(free inventions ) הן ; ן שייכות לשתי הקטגוריות הקודמותאמצאות שאינהן

 . ומתן חופשי-פי משא-שייכות לעובד ובאפשרותו להמחותן או לתת רשיון בהן על

; עובד שהמציא אמצאה חייב להודיע על כך למעבידוכי  138נקבע בחוק, אשר לאופן סיווג האמצאה

תוך חודשיים אם הוא בהמעביד יודיע . ווג של האמצאה לפי דעתו של העובדאת הסיההודעה תכלול 

                                                 

 : פרק זה מבוסס על, כאשר לא צוין אחרת 135

 Thomas Bouvet, "Employee-Inventor Rights in France", supra note 4. 
136 Meier, Schubert and Jaenichen, "Employees’ Invention Remuneration—Money (f)or Nothing?", supra note 5. 
137 Thomas Bouvet, "Employee-Inventor Rights in France", supra note 4. 

http://www.veron.com/publications/Colloques/Employees_inventions.pdf
http://mobile.vossiusandpartner.com/pdf/pdf_58.pdf
http://www.veron.com/publications/Colloques/Employees_inventions.pdf


 
   

 32 מתוך 28 עמוד  

 

 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 ,אם הצדדים אינם מגיעים להסכמה. הנכון לדעתואת הסיווג  –ואם אינו מסכים  ,מסכים לסיווג שהוצע

( 2) ;המשפט בערכאה הראשונה-תיב( 1) :להכרעה בסוגיהאחת משתי ערכאות  לאבאפשרותם לפנות 

 .ת למעבידים ולעובדיםמועצת פישור משותפ

 מועצת הפישור המשותפת למעבידים ולעובדים

 הוקמה (מועצת הפישור: להלן( )joint conciliation board) משותפת למעבידים ולעובדיםהפישור המועצת 

נציבות הלאומית לאמצאות הכחלק מ, (INPI)הלאומי  מכוןהבמסגרת  לחוק 615-21Lח סעיף ומכ

  139.עובדים

, שר המשפטים והשר האחראי לקניין תעשייתישממנים  (magistrat) יושב שופט שלוםבראש המועצה 

 140.מעת לעת ןתעדכתמרשימת נציגים שראש -היושבשיבחר  עובדיםה נציגמעבידים והנציג  ולצדו

 141.ראש-מכריע קולו של היושב במקרה של שוויון בקולות

ועצה תשמע את הצדדים ותנסה לסייע להם המ. יהיה בנוכחות הצדדים או נציגיהם הדיון בפני המועצה

המשפט בערכאה הראשונה -ובית, הדבר יצוין בפרוטוקול ,אם הצדדים הגיעו לפשרה. להגיע לפשרה

-המועצה תציע הצעת פשרה ותגיש אותה להכרעת בית ,אם לא הושגה פשרה. פשרה שהושגההיאשר את 

ל ניתוח של האמצאה שעלול להביא הצעת הפשרה לא תכלו ,אם לאמצאה יש היבט ביטחוני. המשפט

  142.לגילויה

 התשלום לעובד

 :יש שתי קטגוריות של תשלומים לעובדים שהמציאו אמצאות, כפי שצוין

 של מי שתפקידו להמציאאמצאות על  תשלום נוסף – 

o בהסכמים של , בחוק נקבע שהתנאים לזכות בתשלום נוסף ייקבעו בהסכמים קיבוציים, כאמור

 .דה אישייםחברות ובהסכמי עבו

o יזכה, ושאמצאותיו שייכות למעביד, כי עובד שתפקידו להמציאקבע נו תוקן החוק 1990-ב (shall 

enjoy )לפיו העובד עשוי לזכות ש ,נוסח הקודםלהבדיל מה, בתשלום נוסף(may enjoy ) בתשלום

 .נוסף

o שלום הסכמים קיבוציים הקובעים תנאים לזכאות בתהמשפט כי -בתיקבעו  בעקבות התיקון

 .מהקבוע בחוקפחות עובד עם ה הם מיטיביםשכן , לעניין זההנוסף אינם אכיפים 

o  המשפט בערכאה -בתי לאהם רשאים לפנות  הצדדים אינם מסכימים על הסכום לתשלוםאם

 . מועצת הפישור לאהראשונה או 

o ת סכום שבין משכורת חודשית למשכורהיה היה מקובל לחשוב כי סכום התשלום הנוסף י בעבר

של , יותרסכומים גבוהים הרבה המשפט לפסוק לעובדים -בתיהחלו  1997-ב, ואולם .שנתית

                                                                                                                                                      

 .לחלק המסדיר בחוק 611-1Rסעיף  138
 .Commission Nationale des Inventions des Salariés – CNIS: במקור 139
, טחונייבדיון בעניין אמצאות הנוגעות לביטחון לאומי או נובעות ממחקר או מחוזה הכפופים לסיווג בשוין כי בחוק נקבע יצ 140

 . להיות בעלי סיווג ביטחוני מתאים שיאשר שר הביטחון( אתםהמומחים שיתייעצו וכן )על כל חברי המועצה 
 . לחלק המסדיר בחוק 615-6R-615-11Rסעיפים  141
 .לחלק המסדיר בחוק 615-18R-615-29Rסעיפים  142
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תרומת העובד : המשפט-שקלו בתישהשיקולים מ. התשלום הנוסףגין ב ,מאות אלפי אירו

  143.יפיק ממנה הכנסות מעבידהמשמעותה והסיכויים ש, האמצאה אופי, לאמצאה

o 144.וימוסה במס הכנסהלצורכי מיסוי  תשלום נוסף ייחשב חלק משכרו של העובד 

 על אמצאות שאינן חלק מתפקיד העובד תשלום הוגן – 

o  התשלום ההוגן לא נקבע בחוקסכום . 

o המשפט בערכאה הראשונה או מועצת -ביתיקבעו אותו  ,אינם מסכימים על הסכום אם הצדדים

 . הפישור

o כל אחד מהצדדים  בתרומה היחסית שלייחוד וב ,הסכום ייקבע בהתחשב בכלל הנסיבות

 .לאמצאה ובתועלת התעשייתית והמסחרית שלה

o 145.והעובד ייחשב לצורך העניין קבלן עצמאי ,תשלום הוגן ימוסה כרווח הון ארוך טווח 

עם . פי הפטנט-לפעול למימוש הזכויות עלאינו חייב להגיש בקשה לפטנט ואינו חייב יצוין כי המעסיק 

יהיו מקרים  ,לום ההוגן תלויים ברישום הפטנט או במימושואם התשלום הנוסף לעובד או התש, זאת

 .חלופין לשלם לעובד כאילו עשה כןהמעביד יחויב לפעול כאמור או לש

 ובדים בשירות הציבורי או נושאי משרות ציבוריותע

 עובדים בשירות הציבוריתשלומים בעבור אמצאות בשירות של דבר הסדרים ספציפיים בהחוק קובע 

  146.(officials and public servants of the State) רות ציבוריותאו נושאי מש

בו הוא שהמציא אמצאה אשר שייכת לגוף הציבורי והוא  עובד כאמור שתפקידו להמציא, לפי החוק

 :יהיה זכאי לסכומים האלהעובד 

  מההכנסות של הגוף בשל  50%העובד יקבל  – הגוף הציבורי מהאמצאהבונוס המבוסס על רווחי

של  ותפי מקדם המייצג את תרומ-התאמה עלשימוש באמצאה לאחר ניכוי ההוצאות הישירות וה

מעל סכום זה ; (שכר שנתי של עובד מדינה בכיר)אירו  63,400של סכום מרבי עד ל, העובד לאמצאה

אם . תקופת השימוש באמצאהבכל מדי שנה סכום זה ישולם לעובד . בלבד 25%יחושב סכום של 

 .הסכום יחולק ביניהם לפי תרומתם היחסית לאמצאה ,מציאים במשותףמדובר בכמה מ

 מדובר בסכום קבוע של . בונוס בסכום קבוע שאינו תלוי בניצול האמצאה – בונוס בעבור הפטנט

 80%-ו, ישולמו שנה לאחר הגשת הבקשה לפטנט 20%: אירו המשולם בשני תשלומים 3,000

 . הנותרים ישולמו בעת מתן רשיון

 ,אמצאות של עובדים בשירות הציבוריעל יחולו גם ( לעיל) ת בעניין מועצת הפישור המשותפתההוראו

כאשר מדובר באמצאה . אך נציגי הציבור יהיו נציגי משרדי הממשלה ונציגי העובדים בשירות הציבורי

 147.גורמי הצבאגישו ינציג העובדים מתוך רשימה שייבחר של איש צבא 

                                                 

143 Thomas Bouvet, "Employee-Inventor Rights in France", supra note 4, pp. 15-18.  
 . 2011בפברואר  8: תאריך כניסה, INPI –אתר האינטרנט של המכון הלאומי מידע מ 144
 .2011בפברואר  8: תאריך כניסה, INPI –אתר האינטרנט של המכון הלאומי מידע מ 145
רשימה של בעלי מובאת חוק אף ב. לחלק המסדיר בחוק 611-14-1R-ו 611-11R - 611-14Rסעיפים ; לחוק 611-7Lסעיף  146

 .לחלק המסדיר בחוק 611-14-1Rהנספח לסעיף ; ם להמציאמי שתפקידלתפקידים בשירות הציבורי שייחשבו 
 .לחלק המסדיר בחוק 615-31Rסעיף  147

http://www.veron.com/publications/Colloques/Employees_inventions.pdf
http://www.inpi.fr/fr/brevets/deposer-un-brevet/qui-peut-deposer/l-inventeur-est-un-salarie.html
http://www.inpi.fr/fr/brevets/deposer-un-brevet/qui-peut-deposer/l-inventeur-est-un-salarie.html
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 יפן .6

 אמצאות ביטחוניות .6.1

לרבות הוראות , אמצאות בעלות אופי ביטחונידבר הוראות מיוחדות ב במדינות שנסקרו לעיל נקבעו

האוסרות הגשת בקשה לפטנט מחוץ למדינה ללא אישור כאשר בבקשה יש מידע שעשוי לשמש למטרות 

ואף לא מצאנו  148,זאת אין הוראות כאלה ביפן לעומת. צבאיות או עלול לסכן את ביטחון המדינה

 .הוראות אחרות הנוגעות לאמצאות בעלות אופי ביטחוני

 אמצאות בשירות .6.2

אפילו אם היא , עובד זכאי לפטנט על אמצאה שלו (החוק: בפרק זה) 149חוק הפטנטים של יפןלפי 

לעובד אם פיצוי דבר זכויות המעביד באמצאה ובדבר אך נקבעו כללים ב, עבודתובמהלך הומצאה 

 150.הזכויות באמצאה או בפטנט עליה מועברות למעביד

, המעבידשל ולאזן בין האינטרסים של העובד  מטרת הסעיף; באמצאות שירות עוסקחוק ל 35סעיף 

החוק מעודד השקעה של מעבידים במחקר  .לעודד פעילות מחקר ופיתוח ולהגביר את ההשקעה בהם

בבד החוק  בד; תן רשיונות למעבידים על אמצאות של עובדיהםובפיתוח טכנולוגיות חדישות באמצעות מ

ל ווהכ 151,מעודד עובדים להמציא אמצאות באמצעות זכות לפיצוי הוגן על אמצאות שהומחו למעבידיהם

 . כפי שיפורט להלן

 : אלההתנאים את המקיימת אמצאה אשר  היא( employee invention) אמצאה בשירות קובע כי( 1)ק "ס

 ציא עובדשהמ אמצאה; 

  עסק של המעבידהתחום ל מטבעההיא שייכת; 

  של העובד אצל ( בהווה או בעבר)הושגה באמצעות פעולה מסוג הפעולות שהן במסגרת תפקידו היא

 .אותו מעביד

המעביד זכאי לרשיון לא בלעדי  ,אך אם עשה כן, על אמצאה בשירות פטנטרשאי לקבל עובד , ככלל

(non-exclusive license) 152.מוש בפטנטלשי  

                                                 

148 See for example: Alex Bruce, "Security provisions: Not Just for Defence Related Inventions", Inside IP, 

Summer 2010; Karen Canaan, "Patent Application Foreign Filing Licenses – Export Control for Sensitive 

Technologies Described in Patent Applications", Patent Strategy & Management, Volume 9(3), August 2008, 

pp. 3-5; both viewed: February 1
st
, 2011.  

149 Japanese Patent Act (Act No. 121 of 1959) (unofficial English translation on Cabinet website, updated to 2006 

revision), viewed: January 31
st
, 2011.  

150 Miyuki Hanai, "Employee Inventions in Japan", Intellectual Asset Management, June/July 2005, viewed: 

January 31
st
, 2011.  

151 Lock See Yu-Jahnes, "Japan's Article 35 – Developments in Employee Remuneration of Company-Owned 

Patents", 20
th
 Annual Joint Patent Practice Seminar, April 22, 2004, viewed: January 31

st
, 2011.  

 : בינטרשמי באתר הק-נוסח הסעיף בתרגום הלא. לחוק( 1)35סעיף  152

 "An employer, a juridical person or a national or local government (hereinafter referred to as "employer, etc."), 

where an employee, an officer of the juridical person, or a national or local government employee (hereinafter 

referred to as "employee, etc.") has obtained a patent for an invention which, by the nature of the said invention, falls 

within the scope of the business of the said employer, etc. and was achieved by an act(s) categorized as a present or 

past duty of the said employee, etc. performed for the employer, etc. (hereinafter referred to as "employee 

http://www.vennershipley.co.uk/show-news-id-253.html
http://www.kelleydrye.com/publications/articles/0405/_res/id=Files/index=0/0405.pdf
http://www.kelleydrye.com/publications/articles/0405/_res/id=Files/index=0/0405.pdf
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/hourei/data/PA.pdf
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/hourei/data/PA.pdf
http://www.iam-magazine.com/issues/article.ashx?g=e43cced8-3749-49df-8135-f5990ebff471
http://www.google.co.il/search?sourceid=navclient&ie=UTF-8&rlz=1T4GGLJ_enIL274IL275&q=Lock+See+Yu%2dJahnes%2c+%22Japan%27s+Article+35+%e2%80%93+Developments+in+Employee+Remuneration+of+Company%2dOwned+Patents%22
http://www.google.co.il/search?sourceid=navclient&ie=UTF-8&rlz=1T4GGLJ_enIL274IL275&q=Lock+See+Yu%2dJahnes%2c+%22Japan%27s+Article+35+%e2%80%93+Developments+in+Employee+Remuneration+of+Company%2dOwned+Patents%22
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( או בכללי העסקה אחרים)במסגרת הסכם עבודה  הצדדים רשאים להסכים נקבע כי( 2)עיף קטן בס

  :אחד או יותר מאלה למעביד יוקנוכי שימציא העובד  שירות ותלאמצאנוגע ב ולקבוע מראש

  שירות תעל אמצאהזכות לקבל פטנט ; 

  שירות תאמצאעל זכויות הפטנט ; 

  שירותת אמצאברשיון בלעדי. 

הוראה כאמור בהסכם עבודה תהיה  ,שירות תבאמצאה של עובד שאיננה אמצאאם מדובר , עם זאת

 153.בטלה וחסרת תוקף

 בעד העברת הזכויות באמצאהזכאי לו שעובד  הפיצוינקבעו הוראות בדבר ( 5)-(3)עיפים קטנים בס

נו תוק 2005-ב. למעביד בה ימתן רשיון בלעדבעד למעביד או  (על אמצאה בשירות או בפטנט) בשירות

 :כדלקמןוהסדירו מחדש את קביעת הפיצוי האמור  וסעיפים אל

 הוא  ,תן רשיון בלעדי למעבידנבפטנט למעביד או זכויותיו באמצאה או העובד העביר את אם , ככלל

154.(adequate remuneration / reasonable value) פיצוי סביר זכאי לקבל
 

  סכום , ככלל ,(או בכללי העסקה אחרים) בהסכם עבודה ונקבעך לחישובו או הדרכאשר סכום הפיצוי

155:באלהובייחוד  ,המקרהייחשב סביר בהתחשב בנסיבות  פי ההסכם-הפיצוי שנקבע על
 

o הפיצוי במקרים  ומתן לקביעת הסטנדרטים לקביעת סכום-אם בין העובד למעביד נערך משא

 ;כאלה

o  לעובד הסטנדרטים האלה היו גלוייםאם; 

o ם בעת חישוב הפיצוי למעשה נשמעה דעתו של העובד על החישובא. 

  בהסכם כפי שנקבע או אם תשלום הפיצוי , סכום הפיצוי או הדרך לחישובו לא נקבעו בהסכםאם

, מהאמצאה רווח הצפוי למעבידב בהתחשב סכום הפיצוי ייקבע ,לפי האמור לעיל הוא בלתי סביר

  156.גורמים אחריםבו לעובד ו של המעבידסיחב, תרומתו לאמצאהבנטל על המעביד וב

                                                                                                                                                      

invention") or where a successor to the right to obtain a patent for the employee invention has obtained a patent 

therefor, shall have a non-exclusive license on the said patent right." 
 :רשמי באתר הקבינט-נוסח הסעיף בתרגום הלא. לחוק( 2)35סעיף  153

 "In the case of an invention by an employee, etc., any provision in any agreement, employment regulation or any 

other stipulation providing in advance that the right to obtain a patent or that the patent rights for any invention made 

by an employee, etc. shall vest in the employer, etc., or that an exclusive license for the said invention shall be 

granted to the employer, etc., shall be null and void unless the said invention is an employee invention." 
לעיל ) Miyuki Hanaiבמאמר של ; "reasonable value"רשמי באתר הקבינט מופיע המונח -בתרגום הלא. לחוק( 3)35סעיף  154

 :רשמי באתר הקבינט-נוסח הסעיף בתרגום הלא". adequate remuneration"מופיע המונח ( 150הערה 

 "Where the employee, etc., in accordance with any agreement, employment regulation or any other stipulation, vests 

the right to obtain a patent or the patent right for an employee invention in the employer, etc., or grants an exclusive 

license therefor to the employer, etc., the said employee, etc. shall have the right to receive reasonable value." 
 :רשמי באתר הקבינט-נוסח הסעיף בתרגום הלא. לחוק( 4)35סעיף  155

 "Where an agreement, employment regulation or any other stipulation provides for the value provided in the 

preceding paragraph, the payment of value in accordance with the said provision(s) shall not be considered 

unreasonable in light of circumstances where a negotiation between the employer, etc. and the employee, etc. had 

taken place in order to set standards for the determination of the said value, the set standards had been disclosed, the 

opinions of the employee, etc. on the calculation of the amount of the value had been received and any other relevant 

circumstances." 

http://www.iam-magazine.com/issues/article.ashx?g=e43cced8-3749-49df-8135-f5990ebff471
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סכום הפיצוי הקבוע כן מעבר לקבוע בהסכם אלא אם עובד לא יוכל לדרוש סכומים לפי החוק המתוקן 

 הדגש מושם על הפרוצדורות לגיבוש כללים לחישוב הפיצוי, הסכוםבחינת סבירות ב. בו אינו סביר

ועל הפרוצדורות לחישוב סכום הפיצוי במקרה  (ומתן בין המעביד לעובד לקביעת הכללים-למשל משא)

למשל התייעצות עם העובד או עריכת שימוע בדבר האמצאה הספציפית וחישוב סכום הפיצוי )הספציפי 

 בלתיחשב ילהעשוי בכל זאת הסכום שנקבע  ,נערך הליך תקין לקביעת הסכוםאם גם , עם זאת (.בגינה

-בית, בהם לא נקבעו כללים לחישוב הסכוםשקרים במוכן , במקרים כאלה. במקרים מסוימים סביר

 157.פי השיקולים שנקבעו בחוק-המשפט יקבע את סכום הפיצוי על

                                                                                                                                                      

 :רשמי באתר הקבינט-נוסח הסעיף בתרגום הלא. לחוק( 5)35סעיף  156

 "Where no provision setting forth the value as provided in the preceding paragraph exists, or where it is recognized 

under the preceding paragraph that the amount of the value to be paid in accordance with the relevant provision(s) is 

unreasonable, the amount of the value under paragraph (3) shall be determined by taking into consideration the 

amount of profit to be received by the employer, etc. from the invention, the employer, etc.'s burden, contribution, 

and treatment of the employee, etc. and any other circumstances relating to the invention." 
157 Employee Inventions in Japan, supra note 150. 
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