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БЕЛЬГІЙСЬКІ ПАТЕНТНІ ВИДАННЯ  
 

Хоча закон про патенти на винаходи у незалежній Бельгії був прийнятий 24 
травня 1854 р. (http://www.mshparisnord.fr/controverses-PI-XIX/archives/arc_loi-
belge-bi_1854.pdf ), найдавніший з бельгійських патентів, виявлених у 
міжнародній базі даних Європейської патентної організації Espacenet 
(http://worldwide.espacenet.com ), має номер 331059 з пріоритетом від 31 грудня 
1925 р. Тому найкраща можливість ознайомитись зі змістом більш ранніх 
винаходів Бельгії – отримати патентні публікації в одній з бібліотек цієї країни, 
зокрема, – Королівській бельгійській бібліотеці (Bibliothèque Royale de Belgique) 
у м. Брюссель (www.kbr.be ). В її фондах доступні видання офіційного 
патентного бюлетеня, який почав виходити з 1854 року під назвою “Recueil 
spécial des brevets d’invention”(обліковий номер за каталогом B8361). З 1897 р. 
його назва спростилася до “Recueil des brevets d'invention”. До речі, у каталозі 
зміна назви помилково відтермінована до 1901 р., що втім не ускладнює його 
замовлення.  

Зазначені бюлетені, як правило виходили щомісячно. Вони містять 
франкомовні анотації до патентів, в яких наводиться ім’я винахідників або 
фірми-власника патенту, адреси винахідників (фірми), номер патенту, його 
назва, дата пріоритету та, за необхідності, дата пріоритету основного патенту, 
короткий опис. Послідовність наведення зазначених даних з роками мінялася, 
зокрема, з 1915 р. назва патенту стала наводитися після дати пріоритету. У 1920-і 
роки після назви патенту почали додавати інформацію про номер патенту-
прототипу. З 1926 р. окрім текстових анотацій в бюлетенях наводяться ключові 
ілюстрації із описів патентів, що сприяло кращому висвітленню їхньої суті. 

Залежно від кількості патентів у тому чи іншому році щомісячні бюлетені 
підшиті в один том (наприклад, за 1899 рік – том 47, 1922 - том 70), або ж кілька 
томів за рік (за 1914 рік існують 2 томи (62-1 та 62-2)), крім того, є об’єднані 
томи, до яких включені анотації винаходів одразу за кілька років (1915 – 1916 
роки, том 63-64; 1917 – 1918 роки, том 65-66 та ін).  

Для забезпечення оперативного пошуку патентної інформації в багатьох 
бюлетенях існують номерні переліки патентів, а також, як правило, наводяться 
алфавітні списки винахідників (фірм-заявників), в яких проти кожного прізвища 
(назви) зазначено номер патенту та відповідна сторінка з анотацією у бюлетені. 
На жаль, з цього правила є й винятки. Так, у виданні 1897 р. поіменні списки 
викладені хаотично, без дотримання алфавіту. Відсутні переліки імен у виданнях 
1909, 1911, 1912, 1917, 1918, 1921, 1928 років, хоча іменні покажчики за 1914-
1918 роки виявилися підшиті в одному з томів 1914 року, а за 1921 рік – у томі 
1915-1916 років. Крім того, у бібліотечному фонді не вдалося відшукати 
бюлетені з анотаціями патентів за період з серпня 1915 по березень 1916 р. Це 
унеможливлює ефективний пошук винаходів конкретної людини. 

Іншим патентним виданням Бельгії є Journal des brevets, публікації якого з 
1887 по 1895 р. та з 1906 по 1912 р. теж доступні в Королівській бельгійській 
бібліотеці (шифр за каталогом II 81677C). В ньому вибірково та безсистемно 
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наводяться короткі описи з ілюстраціями патентів, пошук яких потребує 
перегляду кожної сторінки журналу через відсутність іменних та номерних 
покажчиків і тому є неефективним. 

На жаль, в зазначеній бібліотеці відсутні повні описи патентів, що 
видавалися, наприклад, під назвою Patent Lists з 1879 по 1922 роки. Для їх 
отримання необхідно звертатися до архіву бельгійського патентного відомства. 
Там же доцільно шукати й решту патентних публікацій Бельгії, з вичерпним 
списком яких можливо ознайомитися за веб-адресою http://goo.gl/MFH98s .  
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