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  قــــال تعـــــــالى             
                 لســـم اللــــه الرحمـــــن الرحيـــــم      

  
  ))قل هـل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون ((   
  صدق اهللا العظيم        
    من سورة الزمـر9       اآلية       

  
  ))  ا وقـــــل ربــــــــي زدنــــــــــــي علمــــــــــــــ((   
  صدق اهللا العظيم        
   من سورة طـه114       اآلية       

  
  

  وقال عليه الصالة والســالم      
  ))من آتم علما يعلمه جاء يوم القيامة ملجما بلجام من نار            (( 

       صدق الرسول الكريم        
                
      

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  

  

                      

ار،    ى النه ل عل ور اللي ار، مك ز الغف ار، العزي د القه د هللا الواح الحم

ذي أيقظ               ار ال تذآرة  ألولي القلوب واألبصار، وتبصرة لذوي األلباب واالعتب

ار                  ة األفك ه وإدام دار وشغلهم بمراقبت من خلقه من اصطفاه فزهدهم في هذه ال

رار،                ومال دار الق ه، والتأهب ل دأب في طاعت زمة االتعاظ واألذآار، ووفقهم لل

اير        ع تغ ك م ى ذل ة عل وار، والمحافظ ب دار الب سخطه ويوج ا ي ذر مم والح

  .األحوال واألطوار، أحمده أبلغ حمد وأزآاه، وأشمله وأنماه

تاذ         : عرفانا مني بالجميل أتقدم بالشكر الجزيل إلى المؤطر الكريم األس

  . على التوجيهات القيمة التي أفادني بها طيلة إنجاز هذا البحث  الزاهيعمر

ل     ى آ ون عل ن عكن ة ب ة جامع ال مكتب صوص عم كر بالخ ا أش آم

  .المساعدات التي بذلوها من أجلي

ى              ه حدود إل يس ل : وأهدي هذا العمل الذي يمثل قطرة من بحر شاسع ل

  .المعمورة المخلصين من طلبة العلم والمعرفة في أرجاء هذه 

  .وإلى والدي اللذين وجهوني إلى طريق الخير والعلم   

وإلى من تحمل معي الكثير من األعباء التجار هذا العمل زوجي رفيق          

  .الدرب 

أ وأن                 وأخيرا أسأل اهللا تعالى أن يجنبني الزلل وأن يعصمني عن الخط

ا وعمال                  ا نافع ه علم ه    يوفقني لما يحبه ويرضاه ، وأن يجعل ما أآتب صالحا إن

  .على آل شيء قدير 

  بن زايد سليمة              



          

  

  
متثل االكتشافات واالختراعات العلمية أمهيـة خاصة بالنسبة للتقدم الفين للمجتمعات حبيث تعترب              

مؤشرا ثابتا لإلزدهار االقتصـادي ، ونتيجة لذلك حرصت الدول يف أول األمر على االحتفاظ باكتشافاا             
  .خشية ذيوعها وانتشارها

ر احلديثة، وبفعل تزايد االختراعات واالكتشافات أصبح من        إال أنه مع تقدم املدنية وانتشار األفكا        
الصعوبة مبكان اإلبقاء على تلك السريـة ، األمـر الذي جعل الـدول تعطي أمهيـة هلذه الثروة العلمية                
والتكنولوجية بتدخلها حلماية خمترعيها بتشجيعهم ماديـا ومعنويا لتمكينهم من تطبيـق ما مت حتقيقه مـن    

  .م واالبتكار يف ااالت الصناعية منجزات العل
وقد أخذت هذه احلماية يف بداية األمر شكل امتيازات ملكية مينحها امللوك واألمـراء ألربـاب                  

احلرف والصناعات دون مدة معينة، وقد كان الغرض من هذه االمتيازات إما مكافأة املخترع على إدخاله                
 تـأمني د أو لضرورات تقتضيها حاجات التجارة يف ضرورة لصناعة جديدة، أو تصنيعه شيئا جديدا يف البال   

 سواءاملنافسة، إال أن هذه االمتيازات كانت مؤقتة وغري حمددة مبدة معينة ختضع حملض إرادة امللوك واألمراء                 
  .يف قواعد منحها أو يف إمكانية إلغائها حبيث ال ميكن القول بأا تتضمن تنظيما شامال لتلك احلقوق 

 كانتقرن السابع عشر مل تكن احلكومات تم بدرجة كبرية بالتطـور الصناعي ولذلك             وحىت ال   
متنح امتيازات استغالل ألي شخص أو لطائفـة معينة دون تنظيم حمدد وبدون أن تأخذ يف احلسبان مدى                 

  .جدة موضوع االمتياز أو سبق معرفة تلك الصناعة يف خارج البالد 
 كرست تعد مبثابة اخلطوة األوىل اليت تلتها محاية أكثر دقة جتسدت            وإن كانت هذه االمتيازات اليت      

بوادرها يف شكل حقوق ملكية وحقوق استغـالل لصاحل املخترعني وأرباب الصناعات، كل ذلك دف              
بعث الطمأنينة فيهم وتشجيعهم على القيام باستغالل اختراعام على املستوى احمللي والوطين للدول الـيت               

 مـارس   19الصادر بتـاريخ    . بإيطاليا) البندقية( هذه االبتكارات كقانون مجهوريـة فينسيا       ظهرت فيها 
 الصادر يف إنكلتـرا يف  Statue de Monopoliesواخلاص حبماية االختراعات، أو قانون االحتكارات  1474
لتاريخ الفاصل يف   هذا ا 19، غريأن هذه احلماية مل يتأكد كياا ونظامها القانوين إال مع القرن             )1( 1623

تطور البشرية ، والذي يبدأ بـه العصر التكنولوجي احلديث القائم على املنافسـة مبا أعقبه من اكتشافات                
  ـــــــــــ أروباكربى يف 

 P.LADAS: Trademarks and related rights: national and international : ملزيد من املعلومات أنظـر ) 1(
protection, Vol.1, Harvad university  press.1975,p.5 and 6.                                                     

   .    وما بعدها 39.، ص 1983جالل أمحد خليل، النظام القانوين حلماية االختراعات ونقل التكنولوجيا إىل الدول النامية، مصر . ود  



  
  ــــــــــــــــــــــــاملقـدمــــة ـــــــــــــــــــــــ 

  
أدت إىل قيام ثورة صناعية حقيقية وظهور رأمسالية جتاريـة كربى غريت جمرى احلياة البشرية فـازدادت                

 فيماالعالقة  : حركة التجارة الداخلية واخلارجية وظهرت عالقات اقتصادية جديدة داخل إقليم الدولة مثل           
التجارية، وعالقات اقتصادية جديدة على نطاق دويل مثل        بني املخترع وأصحاب املشروعات الصناعية أو       

عالقة املخترع بغريه يف الدول األخرى حيث تنتقل املنتجات عن طريـق التجارة اخلارجية لدى استوجب               
مثل هذا التطور الصناعي البحث عن أسلوب جديد حلماية االختراعات العلمية الصناعية يضمن ملنتجيهـا               

  م بسهولة وأمان خارج احلدود اإلقليمية للدولة اليت وجدت فيها، وهو ما أدى إىل              ومستغليها تنقل منتجا
 حـول   1883 مـارس    20إتفاقية باريس احملررة يف     : ظهور العديد من التشريعات الوطنية والدولية مثل        

لعديدة الـيت   محاية امللكية الصناعية، وهي اإلتفاقية اليت ما تزال سارية املفعول حىت اليوم رغم التعديالت ا              
 06 ـ  02،واتفاقية واشـنطن يف  1900 ـ  12ـ14أدخلت عليها،إذ عدلت يف اتفاقية بر وكسل يف 

ـ 6،واتفاقية الهاي يف 1911ـ  ، واتفاقية 1934 ـ  10 ـ  02، واتفاقية لندن يف 1925 ـ  11 
ـ 06 ـ  14، واتفاقية ستوكهومل يف 1958 ـ  10 ـ  31لشبونة يف  يف ، واالتفاقية املنقحـة  1967 

   .1979 ـ 06 ـ 02
وقد تضمنت هذه االتفاقية جمموعة من القواعد الدولية تكفل محاية هذه امللكية على نطاق وطين ودويل،                  

 جـانفي  09 املـؤرخ يف  02 ـ  75وأصبحت هذه االتفاقية جزء من التشريع اجلزائري  مبوجب األمر رقـم  
  .خلية فهي تضمنت قواعد موضوعية وليس قواعد إسناد ، إذ صياغة االتفاقية مطابقة لصياغة القوانني الدا1975

ــ وملا كان التطور الصناعي والتقـدم العلمي متمركز يف مناطق معينة من بلدان العـامل متثلـت يف                    
بلدان أوربا خاصة إذ أصبحت بذلك تنعت بالبلـدان املتقدمة باملقارنة مع ما توصلت إليه مـن تقـدم علمـي                    

 واختراعات تكنولوجية جديدة خالفا لبقية بلدان العامل األخرى اليت أصبحت تسمى            وصناعي باكتشافات علمية  
باملتخلفة وهذا حبكم افتقارها هلذا العنصر بسبب كـون معظمها كان خاضعا لالستعمار والتبعية، ويطلق علـى                

  .هذه الدول على سبيل ااملة بالدول النامية 
ال االستقالل السياسي  التام هلا بتحقيق وجهه اآلخر املتمثل          فاجتهت أهـداف الدول النامية حنو استكم       

يف االستقالل االقتصادي، لذا سارعت ومن أجل حتقيق هذا اهلدف إىل رسم برامج تنموية طموحة ارتكزت فيها                 
 يف  على تصنيع بلداا، األمر الذي استوجب استرياد التكنولوجيـا من العامل املتقدم إىل بلداا بنيـة االختـصار                

الوقت لإلسراع يف االلتحـاق بركب احلضارة والتقدم باالستفادة مباشرة من منجزات العلم والصناعة اليت أصبح               
الغرب يزخر ا ، ومن مث كانت وال تـزال املشكلة الرئيسيـة اليت تواجه الشعوب النامية هي مشكلة تقريـب                   

أسرار تكنولوجية، واالرتقاء إىل مستوى احلركة العاملية       املسافة عن طريق اكتساب ما وصل إليه العامل املتقدم من           
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املناسبة الحتياجاا بشروط   للتطور التكنولوجي ، فالسهـر على تيسري حصول البلدان النامية على التكنولوجيا            
  .وأحكام عادلة ومعقولة يعد عامال حامسا لدفع عجلة التنمية االقتصادية واالجتماعية يف هذه البلدان 

  
  املقـدمــــة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

  
إذ يتوقف تطوراألسس التكنولوجية يف أي بلـد نام على وجود طاقات تكنولوجية حملية وإمكانية                

 جمـال اكتساب وسائل تكنولوجيـة أجنبية حمددة من شأا مساندة اجلهود املبذولة على الصعيد الوطين يف      
 علـى ث وتطوير التكنولوجيا املبتكرة حمليا ، إذ من الطبيعي أن تلجأ البلدان النامية وهي       البحث واالستحدا 

طريق التنمية إىل طلب املساعدة من البلدان اليت حققت تطورا اقتصاديا ملحوظا األمر الذي يستوجب على                
ا يتالءم مع واقعها احمللي الدول النامية تشجيع االختراعات احمللية وحماولة اكتساب التكنولوجيا من اخلارج مب    

إىل أن تصل هذه البلدان مرحلة متقدمـة تستطيع خالهلا إنتاج وتطوير ما حتتاجه من السبل التقنية احلديثة                 
  .بنفسها

 بنقلونظرا ألمهية هذا املسعى اجلوهـري اهتمت الدول الناميـة ببحث النظم القانونيـة اخلاصة               
 علـى ك النظم القانونية قوانني امللكية الصناعية ملا هلذه األخرية من آثار            التكنولوجيا إليها ، ويف مقـدمة تل     

االقتصاد القومي وتأثريات على  املبادالت اخلارجية اليت أصبحت تزداد تضخما وبعدا دوليا جغرافيا نتيجة               
للتكنولوجيا إىل  إنشاء الشركات العمالقة اليت متثل وسائل عوملة االقتصاد، إذ عادة ما جيري النقل التجاري               

البلدان النامية مبوجب اتفاقات مربمة بني املشاريـع السيما عن طريـق نقل حقوق امللكية الصناعية تلك               
احلقوق اليت ترد على مبتكرات جديدة، كاالختراعات والرسوم والنماذج الصناعية، أو على شارات مميزة              

 يف متييز املنشآت التجارية، االسم التجاري، ومتكـن         العالمات التجارية، أو  : تستخدم إما يف متييز املنتجات    
  .صاحبها من االستئثار باستغالل ابتكاره أو عالمته التجارية أو امسه التجاري  يف مواجهة الكافة 

 منتجاتـ فتنظيم محاية حق املخترع من شأنه دفع حركة االبتكـار واالختراع، ومن مثة ظهور                 
 القتصاديالنتاج هذه املنتجات حمل االختراع األمر الذي يفيد النمو ا         جديدة وقيام مشروعات اقتصاديـة     

للبالد، لذا عملت الدول النامية على وضع نظـم قانونية حلمايـة االختراعات السيما أا وجدت أمامها               
جمموعة من األنظمة القانونيـة نشأت وتطورت يف البلدان الغربية املتقدمة لتخـدم مصاحل هذه األخـرية               

 األوروبيـة رعاها شأا يف ذلك شأن بقية القواعـد الدولية العامة ، واليت مت إقرارها من قبل البــلدان              وت
 اليت كانت آنذاك مستعمرات تابعة      ــ أي البلدان النامية     ــاملتقدمة ، ويف غياب أغلبية بلدان العامل الثالث         

تماد على النفس لتحقيق مطالبـها العادلـة يف         هلذه الدول االستعمارية لذا تبنت الدول النامية سياسة االع        
 املتقدمـة التنمية االقتصادية بوضع نظم قانونيـة دف إىل منع كل أوجه التعسف اليت قد تستعملها الدول    

  .للحد من قدرة الدول النامية على التوسع يف اإلنتاج والدخول يف األسواق العاملية 
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 املتـضمن  1966 مـارس  03 املؤرخ يف 54 ـ  66مت وضع األمر رقم  : فبالنسبة للجزائـر  
شهادات املخترعني وإجازات االختراع، والذي كان يقصر حـق صاحب شهـادة االختراع فيه علـى              

  احلق املعنوي
  

  املقـدمــــة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  
ـ      االختـراع ة الدولة اليت تباشر استغالل واحلق يف تعويض عادل ، إذ ينشأ حـق احتكار االستغالل يف ذم

اقتصاديا بواسطة املشروعات العامة، وظل هذا األمر هو اإلطار القانوين الوحيد يف هذا امليدان ملدة طويلة،                
لكن مع اإلصالحات االقتصادية اليت عرفتها اجلزائر ودخوهلا مرحلة جديدة دف لالنتقال إىل مرحلة البناء               

صاد السوق كان واجبا تعديـل هذا النظام القانوين مبا يتماشى مع هذه التغريات السياسية           الرأمسايل بتبين اقت  
عن واالقتصادية األمر الذي أحست به الدولة اجلزائرية ، لذا أصبح يقدم للمخترعني براءات اختراع عوض                

 1993 ديـسمرب  07 الـصادر يف  17 ـ  93شهادات االختراع، وهذا مبوجب املرسوم التشريعي رقم 
واملتعلق حبماية االبتكارات والـذي كرس املشرع عربه محاية خاصة للمخترع متكنه من استئثار استغالل               
اختراعه ألجل معني من دون منافسة مـن الغري، وهذا ما يعرف بنظام براءات االختراع الـذي أصـبح                 

  .أحد أدوات تنفيذ سياسة التطور االقتصادي والتكنولوجي
الرباءة للمخترع على ما اخترع فيه استجابة لواجب العدالة الذي يقضي بإعطاء            وال خيفى أن منح       

كل ذي حق حقه، فاالختراع وليد ما بذله املخترع من جهد ومال وصرب، فإن قصر االستئثار بـاالختراع                  
ا تقدمه  على صاحبه حقا وعدال، كما أن فيه تكرميا له على إبداعه ، فرباءة االختراع تعد مبثابة حقا اقتصادي                 

اجلماعة للمخترع مقابل إذاعة سر اختراعه عند تقدمي طلب الرباءة ، وبذلك تستطيع املشروعات استغالل               
االختراع مبقابل، كما تتمكن كافة املشروعات الصناعية من استغالل االختراع عند انقضاء مدة الرباءة ، إذ               

اعيا، إذ يؤدي استغالل االختراع إىل نشوء التقنية        ال تكون لرباءة االختراع وقانوا أمهية دون استغالهلا صن        
احلديثة أو إىل حتسني وسائلها وتبعا لذلك إما أن تنتج مادة جديدة مل يكن يف الوسع إنتاجها لوال استغالل                   

  .هذا االختراع، أو زيادة اإلنتاج 
  .ادة من املادة املنتجة ففي احلالة األوىل يؤدي ذلك إىل حل مشكلة اقتصادية لتمكن اجلمهور من االستفـ  
ـ     ويف احلالة الثانية، وهي األكثر شيوعا يؤدي ذلك إىل ختطي  صعوبات أو عقبات فنية باإلضافة                 ـ

إىل االخنفاض يف كلفة اإلنتاج ، وبالتايل ارتفاع مستـوى املعيشة، األمر الذي يثبت أمهية استغالل براءات                
 احلقتريت نظرا  لفائدـا يف احليـاة العملية ، فالرابطة بني    االختراع،ومن مثة أمهية هذه الدراسـة اليت اخ      

املنشئ واالستغالل االقتصادي بديهية معىن ذلك ال ميكن للحـق أن يتطور بصفـة طبيعة إال إذا كان حمل                 
استغالل ، وإال يكون االحتكار املمنوح لصاحب الرباءة بدون فائدة ، إذ اهلدف املرجو من النظام القانوين                 



اءات االختراع هو الوصول إىل أسرار صناعية قبـل الغري وتطبيقها يف الصناعة يف أسرع وقت من أجل                 لرب
  .اكتساب األسواق 

 حيقـق حتقيق االستغالل األمثـل لالختراع حملها مبا يضمن استفادة اجلماعة منه مبا            : بعبارة أخرى   
  لرباءة مباشرة أو عن طريق الغري بإبرام مقتضيات املصلحة العامة سـواء كان هذا االستغالل من صاحب ا

  املقـدمــــة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  
عقود استغالل ففي كثري من احلاالت ال تتوفر لصاحب الرباءة اإلمكانيات املادية الالزمة لتجـسيد اختراعـه يف                  

ير مث االستغالل الصناعي الختراعه، األمـر الـذي   امليدان الصناعي، أي يصعب عليه حتمل نفقـات مرحلة التطو  
حيمله عادة على التخلي عن براءة اختراعه للغري مبقابل، هـذا األخري الذي يضمن له نفقـات مواصـلة أحباثـه                    

  .    إلدخال تطورات وحتسينات على اختراعه حمل الرباءة 
ألخرية كان البد من الـتفكري أيـضا يف         هذا بالنسبة لرباءات االختراع احملليـة ، لكن وأمام قلة هذه ا            

استغالل براءات االختراع األجنبية اليت وصلت إىل درجة كبرية من التطور الصناعي والتقدم العلمي ـ ما يعرف  
  .اليوم بالتكنولوجيا احلديثة ـ واليت ال يرغب مالكيها التخلي عنها ائيا 

ع الرباءات املتوفرة عامليا واليت حيتكرها مواطنو البلدان        فال متلك البلدان النامية سوى نسبة ضئيلة من جممو          
الصناعية الرأمسالية والشركات متعددة اجلنسية التابعة هلـا ، إذ يكاد ينحصر استغالل هذه الرباءات وتصنيعها يف                

ـ               ة هـذه يف    البلدان املتقدمة، لدى كان البد من إجياد طرق تعاقدية قانونية الستغالل براءات االختراعات األجنبي
املشروعات الصناعيـة والتجارية احمللية أي طرق لنقـل احلق يف استغالل التكنولوجيا حمل الرباءة إىل منتج آخـر                 
غري مالكها، األمر الذي أتاح للـدول املالكة هلذه الرباءات احلديثة حبكم أا يف مركز قوى باعتبارهـا مالكـة                   

لقيود التعسفية على الدول النامية للحد من منافسة املـشروع املتلقـي            التكنولوجيا املطلوبة أن تفرض الكثري من ا      
للتكنولوجيا يف األسواق ، األمر الذي تصدت له كثري من تشريعات الدول النامية، لذا ولفهم الفائدة االقتـصادية                  

ة دف هـذه    لرباءة االختراع جيـب ربطها مـع مفهوم االستغالل والنظر يف خمتلف االفتراضات املمكنة ومن مث             
  : الدراسة اإلجابة على اإلشكالية التالية  

ـ ما هي الطرق القانونيـة اخلاصة باستغـالل بـراءات االختراع احمللية واألجنبية منـها وهـل أن                  
 ـ القانون الوضعي لرباءات االختراع ـ   1993 ـ  12 ـ  07 املؤرخ يف 17 ـ  93املرسوم التشريعي رقم 

 هذه تنظيمـا قانونيا حمكما مبا يضمـن إحداث توازن حمكم بني طريف هذه العقود              نظم أحكام طرق االستغالل   
  .اليت غالبا ما تكون من موازين قوى خمتلفة ؟ 

مت تقسيم طرق االستغالل اخلاصة برباءات االختراع هـذه إىل          : ـ ومن أجل معاجلة مثل هذه اإلشكالية        
  : طائفتني مها 

  .لكية براءة االختراع وهي موضوع الباب األول ـ طرق االستغالل الغري ناقلة مل  
  . ـ وطرق االستغالل الناقلة مللكية براءة االختراع وهي موضوع الباب الثاين  



ومن خالل دراستنا هلا حناول معرفة مدى تنظيم املشرع اجلزائري هلا مبا خيدم املصلحة االقتصادية الوطنية                   
.  

غالل براءة االختراع كان البد من التعرض أوال للنظام القانوين          لكن وقبل فحص هذه الطرق اخلاصة باست        
اخلاص برباءة االختراع حمل االستغالل للوقوف على الوضعية القانونية اليت يتمتع ا صاحب الرباءة واليت مبقتضاها                

  .يستطيع إبرام مثل هذه العقود، األمر الذي جيب أن يدرس يف فصل متهيدي 
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  بـراءة االختراع محل االستغالل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:   ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل التمهيدي 

  

 احلـق هذا إن جمرد اكتشاف املخترع البتكار ما ال مينح له احلق يف إحتكار استغالله وإمنا يثبت له                  
مبجرد حصوله على الرباءة، األمر الذي يثبت أمهية هذه األخرية إذ تعـد مبثابة املقابل الذي يقدم للمخترع                 
نتيجة جهوده ، فيعترف له القانون بواسطتها حبق خاص على االبتكار ميكنه من استغالله ماليا بكل حرية،                 

  .،إذ أنه يصبح حق مطلق له دون غريه وبالطريقة اليت يراها مناسبة لذلك دون منافسة من الغري
 ابتكارهأما إذا أذاع    . فإذا ما حصل املخترع على الرباءة متتـع باحلماية القانونية يف هذا اخلصوص             

قبل احلصول على هذه الرباءة فمعىن ذلك أنـه ال يرغب يف االحتفـاظ حبق خـاص على ابتكاره وأمكن                 
تكار ماليا دون الرجوع للمخترع، ألن االختراع يف هذه احلالة يعد           للجميع االستفادة من استغالل هذا االب     

   .)1(جزء من املعرفة الفنية 
لدى فاآلثار القانونيـة اليت تترتب لصاحب االختراع من محايـة قانونيـة وحـق يف احتكـار                  

نظام القانوين هلذه   استغالل اختراعه ال تبدأ إال من تاريخ منحه الرباءة، األمر الذي يظهر ضرورة النظر يف ال               
  ) .املبحث الثاين( ، قبل التطرق للوضعية القانونية النامجة عن ملكية املخترع للرباءة )املبحث األول (األخرية

  املبحث األول 
  النظام القانوين لرباءة االختراع حمل االستغالل    

نـها حبقـه فيمـا      يقصد برباءة االختراع، الوثيقـة اليت تصدرها الدولة للمخترع اعترافا م           
اخترع، فهي ال تعد وأن تكون إال شهادة رمسية ـ صك ـ تصدرها جهة إداريـة خمتصة يف الدولة   
إىل صاحب االختراع، يستطيع هذا األخري مبقتضى هذه الشهـادة احتكـار اسـتغالل اختراعـه               

حلماية القانونية جتاريـا أو صناعيا ملدة حمددة وبقيود معينة، كما يكون لصاحب الرباءة أن يتمسك با             
، األمر الذي يشجع املخترع على حتقيق وتطبيق اختراعه ميدانيا ومن           )2(لالختراع يف مواجهة الغري     

مثـة استفادة اتمع منه واطالعه عليه بدال من أن يبقى سرا لصاحبه فقط لكنه ومبـا أن تـسجيل                   
شكلية، واليت تعد مبثابـة     شروط موضوعيـة ، وأخرى     : االختراع وصدور براءة عنه يتطلب توافر     

شروط صحة ملنح الرباءة، لدى فإن دراسة النظام القانوين هلذه األخرية يتطلب النظـر يف شـروط                 
  ).املطلب الثاين.(، مث يف اإلجراءات الواجب اتباعها للحصول عليها )املطلب األول(استحقاقها 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) 1(Albert  CHAVANNE, Jean- Jacques BURST : Droit de la propriété industrielle ,  

Dalloz- Delta,  5eme éd.  1998, p.25.                                                                                         
   .24، ص 2000بة دار الثقافة للنشر والتوزيع،الطبعة األوىل، عمان األردن، امللكية الصناعيـة والتجارية، ، مكت: صالح زين الدين.  د)2(
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  بـراءة االختراع حمل االستغالل ــــــــــــــــــــــــ: ــــــــــــ الفصل التمهيدي 

  
  المطلب األول  

                                الشروط الموضوعية الستحقاق براءة االختراع

  

ب توافرها يف االختراع موضوع الرباءة منصوص عليـها يف املرسوم التشريعي رقـم    مثة شروط جي    
القـانون الوضـعي لـرباءات      ــ   )1( 1993 ديسمرب 7 املتعلق حبماية االختراعات الصادربتاريخ    17ـ 93

ميكن أن تقـع حتـت محايـة بـراءة          :"  منه اليت تنص على أنه     )03( وبالضبط يف املادة الثالثة    ـاالختراع  
  "  .تراع، االختراعات اجلديدة، الناجتة عن نشاط اختراعي والقابلة للتطبيق صناعيا االخ

ـ إال أنه وإىل جانب هذه الشروط املوضوعيـة ، الواجب توافرها يف االختراع، واليت تعد مبثابة                  
املادتني شروط إجيابية، مثة عدة اقصاءات قانونية من استحقاق براءة االختراع ، منصوص عليها يف كل من                 

 السابق الذكـر، ميكن اعتبارها مبثابة شروط سلبية ال متنح 17 ـ  93 من املرسوم التشريعي رقم 8 و7
  .على أساسها الرباءة 

، مث بعد ذلك    ) الفرع األول (بالشروط اإلجيابية   : بـدءا أوال   . لدى البد من حتديد هذه الشروط         
  ).الفرع الثاين(الشروط السلبية 

  
  الفرع األول 

     الشــروط اإلجيابيــة
  

 السابقة الذكر ، جيب تـوافر  17 ـ  93 من املرسوم التشريعي رقم3حسب ما تقضي به املادة   
ثالثة شروط موضوعية يف االختراع كي متنح له الرباءة،تعد مبثابة العناصر الرئيسية له وهي على التوايل كما                 

  يلي
  .احلداثة) 1  
  .النشاط االبتكاري ) 2  
  .تطبيق الصناعي ال ) 3  

   La Nouveauté: احلداثة: الشرط األول
إن الدولة ال متنح محايـة الرباءة للمخترع إال يف إطار إعالنه عـن سر اختراعه ، وكشفه بطريقة                   

تسمح باالستفادة منه فاالختراع ليس إال فكرة جديدة تسمح ـ عند التطبيق ـ حبل مشكلـة حمدودة يف   
    ــــــــــ
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   .81 ، العدد 1994 ديسمرب 8: دة الرمسية اجلري) 1(
  

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـراءة االختراع حمل االستغالل: الفصل التمهيدي ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  
  )1(جمال التكنولوجيا

عالن عنها بطريقة النشرأواالستغالل، فال ميكن أن تعترب        لدى فإذا كانت هذه األسرارقـد سبق اإل        
أسرار صناعية لشيوع معرفتها ومن مثة ال يظفر منها بشيء جديد ، وذا ينتفي إصدار الرباءة عنها النتفاء                  

   .)2(عنصر اجلدة وينتفي تبعا لذلك احتكار االستغالل 
 ـ منه  4يب للجدة مبوجب نص املادة ـ  وقد أعطى القانون احلايل لرباءات االختراع ، تعريف سل  

يعترب االختراع جديد، إذا مل يكن مدرجا يف حالة التقنية الصناعية، وتشمل هذه احلالة              : " إذ تنص على أنه     
كل ما وضع يف متناول اجلمهور بواسطة وصف كتايب أو شفوي أو استعمال أي وسيلة أخرى قبل إيداع                  

   " .…ولوية يف حقها طلب الرباءة أو تاريخ املطالبة باأل
 ـ هو وجود خطأ مادي يف ترمجة  4واملالحظ على الصيغة الـمدرج ا النص العريب للمادة ـ       

كل مـا وضـع يف متنـاول        : "  ، فحالة التقنية وحسب النص األصلي هي         )3(النص األصلي الفرنسي    
قبل يوم إيداع طلب الـرباءة  اجلمهور بواسطة وصف كتايب أو شفوي أو االستعمال أو بكل وسيلة أخرى    

 أو اسـتعمال أي وسـيلة       …" ، وليس كما جاء يف النص العـريب         "أو تاريخ املطالبة باألولوية يف حقها       
   " …أخرى

عدم علم الغري بسر اختراع قبل طلب الرباءة عنه، فال          : ـ واملقصود باجلدة يف هذا اخلصوص هو        
أو أن يقـوم أساسا على فكرة ابتكار شيء جديد، بل          يكفي أن يكون هذا االبتكار جديدا يف موضوعـه         

جيب أن يكون هذا االبتكار اجلديد غري معروف سره إىل الغري قبل طلب الرباءة ،أي أن إفشاء الرباءة وتربير                   
  .األسبقية تكفي الستبعاد الطابع اجلديد لالبتكار

الرباءة، أصبح هذا االختراع فإذا علم سراالختراع بعد اكتشافـه إىل اجلميع وقبل احلصـول على          
ملكا للمجتمع وكان ملن يشاء حق استغالله واستعمالـه دون الرجوع إىل املخترع األصلي ودون أن يعترب                

  ) .4(استغالله هلذا االختراع اعتداء على حق ملكية صناعية حيتكره الغري 
  ــــــــــــــــــــــــــ

 حلماية املختراعات،إعداد املكتب الفين الدويل للمنظمة العاملية حلماية امللكية الفكرية، جنيف منشور العناصر األساسية :  أنظر دراسة بعنوان   )1(
  .241 ص ،1990، الربع الرابع، 43يف جملة محاية امللكية، عدد 

)2( M.ANDRE.FRACON, Cours de propriété littéraire, artistique et industrielle, paris1974, 
p.215 .                                                                                                                                        

   "  Une invention  est nouvelle si elle n’est      :  ـ يقضي بأنه4  فالنص األصلي الفرنسي للمادة ـ)3(
pas Comprise  dans l’état de la technique, celui-ci étant constitué par tout ce que à été 
rendu accessible au public par une description écrite ou morale, un usage ou tout autre 
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moyen avant le jour du dépôt de la demande du brevet ou de la date de priorité valablement 
revendiquée pour elle"                                                                                                             

  .55، ص 1967، دار النهضة العربية القاهرة، 2مسيحة القليويب، الوجيز يف التشريعات الصناعية،ج.د) 4( 

  
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـراءة االختراع حمل االستغالل: الفصل التمهيدي ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  
قد اختلفت التشريعات  يف حتديد مدى جدة االختراع فهناك من يكتفي جبدة نسبية من حيث                ول  

فهو اليشترط ملنح بـراءة اختراع ، أن يكون        : الزمان لرباءة االختراع الصحيحة كالقانون املصري مثـال        
ل يكفي أن ال    االختراع جديدا بصفة مطلقة مبعىن أنـه مل يعرف من قبل مطلقا يف أي عصر من العصور، ب                

، واحلكمة من االكتفاء باجلدة النـسبية،       )1( سنة السابقة حىت يعترب جديدا       50يكون قد عرف يف خالل      
  هي 

تشجيع املخترعني على البحث والتحري من أجل إخراج االبتكارات اليت كانت مدفونة أو يف حكم العدم                
 مضىجمرد اكتشاف مثل هذه االبتكارات اليت       رغم أمهيتها البالغة للتقدم الصناعي، ومما الشك فيـه ، أن           

  .عليها هذا الزمن الطويل، ميثل يف الواقع جمهودا ابتكاريا يستحق عنه املكتشف محاية القانون
 األمريكيـ لكن وباملقابل فـإن جل التشريعات احلديثـة تأخذ مببدأ اجلدة املطلقـة ،كالتشريع               

الجتاه التشريعي احلديث من وراء ذلك هو التأكيد على حكمة          والفرنسي وتشريع مجهورية أملانيا، وهدف ا     
منح براءة االختراع اعتبارا بأا متنح كمقابل عن ما كشفه املخترع للمجتمع من أسـرار اختراعه، فإذا ما                 
وقعت سوابق أدت إىل إزاحـة الستار عن سر االختـراع انتفى سبب منح براءة االختراع ، فحسب هذه              

 وهذاجيوز منح الرباءة مهما كانت الـمدة السابقة لتاريخ اإلعالن أو النشر عن االختراع ،               التشريعات ال   
  .للحد من احتكار استغالل االبتكار ما دام فقد جدته وأصبح سره معروف

وقد أخذ التشريع اجلزائري باالجتـاه احلديث ، فاعترب أن االختراع يكون جديدا إذا مل يتم كشفه                  
شر كتابة أو شفاهة أو عن طريق استعمالـه أو أي وسيلـة أخرى من شأا أن ال يصبح                 كالن: بأي طريقة 

االختراع جديدا، وذلك قبـل يوم إيداع طلـب الرباءة ، أو تاريخ املطالبة باألولوية يف حقها وذلك مهما              
ئري وحسب ما االختراع ال يعد جديدا يف القانون اجلزا: كانت املدة السابقة لكشفه ،ويتضح من ذلك أن         

  : السابقة الذكر يف احلاالت التالية17 ـ93: من املرسوم التشريعي رقم4هو منصوص عليه يف املادة 
  ويتحقق ذلك باإلعالن عن االختراع للجمهور سواء كان ذلك:أ ـ سبق النشر  
لوضوح كوصفه يف االت الفنية الصناعية أو الكتب العلمية أو النشرات، حبد أدىن من ا             : كتابـة    

  .حبيث ميكن ذوي اخلربة من تطبيق االختراع وتنفيذه والوقوف على سره
كإلقاء حماضرة شفوية حول موضوع االختراع أمام جمموعة من اخلرباء املؤهلني إذ أن             : أو شفاهة   

 التطور العلمي املعاصر جعل من املتيسر أن يقوم اخلبري مبعرفة سر ووصف االختراع مبجرد مساع احملاضرة أو                
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هو بدوره   تسجيلها، لدى فإن الوصف الشفوي لالختراع والكايف خلبري مؤهل من حتقيق االختراع يؤدي            
  ــــــــ

  .74.، ص1983امللكية الصناعية ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر، : عباس حلمي املرتالوي . د) 1(
  

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالختراع حمل االستغاللبـراءة ا: الفصل التمهيدي ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  
  ) .1(إىل إفقاد االختراع لعنصر اجلدة عكس ما تأخذ به تشريعات أخرى 

وجتدر اإلشارة إىل أنه ال يشترط يف النشر أن يقـع من ذات املخترع أو مبوافقته ورضاه حىت يفقد                    
االختراع عنصر اجلدة كما هـو احلال يف بعض األحوال اليت يريد فيها املخترع من إذاعة سر اختراعه أن                  
يهبه ومن مت فال يأخذ بعني االعتبار الشخص الذي أعلن عن االختراع، فيكفي أن يتم نشر االختراع حىت                  

 أو مستخدميه إىل إفشاء سر      وإن مت دون علم املخترع أو دون رغبته كأن يلجأ أحـد أصدقائـه أو عماله             
  .االختراع إىل جملة علمية أو جريدة ألجل احلصول على سبق صحفي معني 

ففي هذه احلاالت يفقد االختراع عنصر اجلـدة ، وبالتايل ال يستطيـع صاحبه أن يتقدم بطلب                  
  .احلصول على الرباءة وليس للمخترع يف هذه احلاالت سوى الرجوع على املتسبب بالتعويض

لدى ولتفادي اإلفشاء بالرباءة قبل تقدمي الطلب ، والذي يتم غالبا من قبل املخترع ذاته بإمهال منه                   
 االحتياطاتعند قيامه بتجارب تطبيقه الختراعه، جيب على املخترع مراعـاة دائما احلرص الشديد واختاذ              

 تطبيقيةاع حيتاج إىل إجراء جتارب      الالزمة ملنع تسرب املعلومات اخلاصة بسر اختراعه، فإذا ما كان االختر          
خالل عملية صنعه أو خالل إجراءات منـح الرباءة ، جيب على املخترع أن يعلن االختراع يف هذه احلالة                  
لألشخاص الضروريني، ذو اخلربات املطلوبة، امللتزمني بالسر املهين ، ويف مكان متخذ فيه كافة اإلجراءات               

، ففي هذه احلالة ال يوجد بوح أو إفـشاء          )2(لى االختراع وأسرار صنعه     الالزمة ملنع الغري من االطالع ع     
باالختراع ، لكن بالعكس إذا قـام املخترع مثال مبنح لشخص من الغري منوذج تطبيقي الختراعه قبل إيداع       

  .طلب الرباءة يعد هذا التصرف إفشاء، بسبب أن التسليم مل يتم سرا، لكن مت من أجل املتاجرة
ة ما إذا قام املخترع بإعطاء كتاب خمتصر عن استعمال اختراعه لزبون مستقبلي بدون              كذلك حال   

  .أخذ االحتياطات الالزمة للمحافظة على سر اختراعه
لدى ومن أجل تفادي إفشاء االختراع ، جيب على املخترع أن يكـون حريص على سر اختراعـه،حىت       

  .يها ومن مث التمتع باحلماية املقررة مبقتضاهاتاريخ إيداع طلب الرباءة، كي يتمكن من احلصول عل
إن سبـق استعمال االختراع  قبل إيداع طلب الرباءة ينفي جدته، ويعد  : ب ـ سبق االستعمال   

سبق صناعة االختراع أو عرضه للبيع مع بيان تركيبته واستخدامه ومزاياه وفوائده، حبيث             : سبقا لالستعمال 
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اره واستعماله يف اال الصناعي، ويشترط العتبار االستعمال السابق نافيا        يتمكن ذوي اخلربة من معرفة أسر     
  .للجدة أن تتوفر فيه العالنية أي يكون يف متناول اجلمهور

  
  .58.الوجيز في التشريعات الصناعية ، المصدر السابق الذآر، ص: سميحة القليوبي . د: في هذا المجال أنظر  )1(

)2(P.MATHELY: Le droit Français  des  brevet d’invention , journ.not et Av.1974, p.56.  
  

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـراءة االختراع حمل االستغالل: الفصل التمهيدي ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  
 السابقة الذكر اسـتثناء علـى هـذا    4 الثانية من املادة     ـ ولقد أورد املشرع اجلزائري يف الفقرة        

احلظر، إذ ال يترتب على عرض االختراع يف معرض رمسي أو معترف بـه رمسيا أن يفقــد االختـراع                   
 أشهـر، إذ يتمتـع االختراع يف هذه احلالة        6جدته، إذا مل تتجاوز املدة بني إقفال املعرض وطلب الرباءة           

ترة العرض ، وجيوز أن تتحول هـذه احلماية إىل محاية دائمة مـن تـاريخ عـرض       حبماية قانونية خالل ف   
  .االختراع إذا ما قدم املخترع طلب احلصول على الرباءة خالل املدة املشار إليها

هذا وال تنتفي اجلدة طبقـا للقانون اجلزائري اتني الوسيلتني فقـط، بل تنتفي أيضا بأي وسيلة                 
ن ال يصبح االختراع جديـدا ، كما لو سبق للغري أن تقدم بطلب للحصول على               أخرى يكون من شأا أ    

براءة عن ذات االختراع، أو إذا كـان قد سبق وأن منحت بـراءة فعال عن ذات االختراع لغري املخترع،                  
  .فاألول الذي يودع طلب براءة االختراع يعد املخترع، أو من له حق امتالك االختراع

 براءة عن اختراع معني ، أو تقدمي طلب للحصول عليه يفقد شرط اجلدة عن               فسبق صدور :  إذن  
ذات االختراع ألن طلب الرباءة يرفق به وصف تفصيلي لالختراع ، وإذا نشر الطلب مع الوصف التفصيلي          

  .أصبح معروفا
 ثاين حداثة االختراع ، لكن إىل جانب هذا الشرط مثة شرط         : هذا بالنسبة للشرط األول املتمثل يف       

  .الستحقاق براءة االختراع أال وهو النشاط االبتكاري ما يعرف بعنصر االبتكار
    Activité  inventive:النشاط االبتكاري  : 2الشرط 
إن عنصر االبتكار هو الشرط األساسي ملوضوع براءة االختراع ، إذ ال شك يف أن التمييز بني  ما                     

  .مر جوهرييعترب اختراعا وما ال يعترب كذلك يعد أ
فلكي توصف الفكرة بأا اختراع باملعين الذي قرر القانون محايته، يتعني أن حتتل الفكرة تقدما يف                  

الفن الصناعي وأن جياوز هذا التقدم بوضوح احلالة السابقة للفن الصناعي ، معىن ذلك جيب أن يكون حمل                  
  .االختراع فكرة أصلية يف ذاهتا ناجتة عن نشاط فكري 

  : بقوهلا17 ـ93من املرسوم التشريعي رقم ) 5(صت على هذا الشرط املادة ولقد ن  
  ".يعترب االختراع ناجتا عن نشاط اختراعي إذا مل يكن نامجا بداهة من احلالة التقنية "   
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مبعىن ال يكون سهل البلـوغ واإلدراك مما كان موجـود مسبقا ، فينتفي إذن عنصر االبتكار، إذا كان                   
   ).1(ن إدراكه من ِقبل خبري عادي باستعماله مهارته وخربته الفنية، وعن طريق عملية تنفيذية بسيطة االختراع ممك

  ـــــــــ
 ولتحديد النشاط االختراعي جيب معرفة فيمـا إذا : إذ اعتربت أنه) O E B (وهذا ما أخذت به غرفة الطعن للمعهد األورويب للرباءة )1(

   :إىل االختراع املعروض يف الرباءة املتنازل فيها وهذا باالنطالق من احلالة التقنية البسيطة أنظركان بإمكان رجل املهنة التوصل 
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـراءة االختراع حمل االستغالل: الفصل التمهيدي ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  
ى جيب أن يكون هناك فـارق بني ما حققه ابتكار املخترع من نتائج وبني ما كان يستطيع أن                  لد  

أن جمرد إجياد شيء جديد     ) : 1(يقدمه اخلبري الفين من حتسينات مألوفة يف الصناعة ، لدى يـرى البعض             
تفـع الفكـرة    مل يكن موجودا من قبل ال يكفي لتكوين عنصر االبتكار موضوع الرباءة، بل البـد أن تر               

اجلديدة من مستوى األفكار العادية إىل مستوى األصالـة ،أن متثل هذه الفكرة تقدمــا يف الـصناعة ،                  
وجتاوز نطاق املألوف وتصل إىل قدر ال يستطيع الوصول إليه اخلبري العـادي، أي أن االختـراع يقـاس                   

  :بدرجتني 
  .درجة مستوى الفن الصناعي السابق : ـ أحدمها   
  .درجة املستوى الذي كان من املفروض أن يبلغه التطور العادي املألوف يف الصناعة : هماـ وثاني  
إنتاج صناعي جديد، أو طريقة صناعية      : وجتدر اإلشارة إىل أن موضوع االبتكار هذا قد يكون إما           

  .جديدة، أو تطبيق جديد لطرق أو وسائل صناعية معروفة أو تركيب جديد 
فيما يكمن النشاط االبتكاري يف     :بني هذه األنواع املختلفة لإلختراع يف معرفة      وتظهر أمهية التمييز      

كل نوع منها من جهة، ويف معرفة مدى احلماية املكرسة لكل نوع منها من جهة ثانية إذ أن مدى محايـة                     
ظ الرباءة يتغري حسب كل نوع من أنواع الرباءة، األمر الذي يتطلب دراسة كل حالة على حدى ، واملالح                 

أي إنتـاج صـناعي   ) 2( ينص على النوعني األولني فقط لالبتكار17 ـ  93أن املرسوم التشريعي رقم 
جديد، أو طريقة صناعية جديدة ، أما األنواع األخرى فهي موجودة يف أنظمة قانونية أخرى غري النظـام                  

 أن كل هـذه األنواع مـن  اجلزائري، لكن طاملا أن اجلزائر انضمت إىل املنظمة الدوليـة للتجارة ، وطاملا         
 منصوص عليها يف القانون الدويل فممكن أن تكون اجلزائر مضطرة إىل تعديل قانوا مبا يتماشى              االبتكارات

  .مع ذلك، األمر الذي يوجب دراسة كل هذه األنواع 
    Produit  Nouveau: أ ـ إنتاج صناعي جديد 

يت متيزه عن غريه من األشياء املماثلة املشاة له         أي ابتكار شيء مادي جديد، له ذاتية خاصة به وال           
كاختراع السيارات والطـائرات، واآلالت الكهربائيـة أو اإللكترونيـة واآلالت           ). 3(واملوجودة مسبقا 

  .  إخل …املوسيقية 

Ch.Rec.tech:18 juillet1990, Dossiers  Brevet 1990.                                                                
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.  ومن مث فال يعترب اختراعا ملنتجات جديـدة جمرد استبدال عنصر بآخر يف تكوين منتجات معينة                
منح براءة اختراع بشأنه إال إذا أدى استبـدال العنصر القدمي بالعنصر اجلديد إىل نتائج صناعية               وال يستحق   

  . غري عادية 
  
  .58.، ص1971امللكية الصناعية واحملل التجاري، دار النهضة العربية، القاهرة، : حممد حسين عباس . د) 1(
  .17 ـ 93 من املرسوم التشريعي رقم 2أنظر املادة ) 2(

  
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـراءة االختراع حمل االستغالل: الفصل التمهيدي ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  

  ) .1(فيجب إذن أن يكون لالختراع قيمة ذاتية، أي يكون له شكل ومميزات خاصة به   
ءة إال ملنتوج صناعي جديد فقط ، وبالتايل فإن جمرد اكتشاف منتوج طبيعي             ـ كذلك ال متنح الربا      

  ). 2(كاكتشاف فطر جديد مثال صاحل لالستهالك ال يتمتع حبماية الرباءة يف ذاته لعدم تدخل اإلنسان يف صنعه 
ـ وإذا ما منحت براءة على إنتاج صناعي جديـد ، فإا متنـح لصاحبها حق احتكار استغالل                  

ب على هذا اإلنتاج اجلديد ، وميتنع بذلك عن الغري إنتاجه ، حىت وإن كان ذلك بطريقة أخرى خمتلفة،                   ينص
وحىت لو كانت الطريقة الثانية أحسن بكثري من الطريقة األوىل املعطى عنها الرباءة، لدى تعترب الرباءة اخلاصة   

  ) .3(ة اليت تكفلها لصاحب االختراع بإنتاج صناعي جديد أقوى الرباءات وأوسعها نطاقا من حيث احلماي
 مـن ـ ويف األخري البد من اإلشارة إىل وجود فرق بني اإلنتاج الصناعي اجلديد الذي يعد صورة                   

  ) .  4(صور موضوع الرباءة وبني النتيجة الصناعية ذاهتا اليت التعطي عنها الرباءة، وال تكون حمل حلمايتها 
صناعي جديد ال متنع على الغري من ابتكار إنتاج صناعي          لدى فحصول شخص على بـراءة إنتاج         

آخر جديد خيتلف عـن األول بتركيبه ومميزاته اخلاصة ، حىت وإن كـان يهـدف إىل حتقيق نفس النتيجة                 
الصناعية اليت يهدف إليها اإلنتاج األول ، هذا بالنسبـة لإلنتاج الصناعي اجلديد إال أنه قد يكون موضوع                 

    عن ابتكار طريقة صناعية جديدةاالختراع عبارة
    Un  moyen  Nouveau:  ب ـ طريقة صناعية جديدة

 موجـود يتمثل االبتكار يف هـذه الصورة يف ابتكار طـرق ووسائل صنع جديـدة إلنتاج شيء                
القيام بعمليات متتابعة للوصول إىل صناعة منتجات مادية أو         : ومعروف من قبل، ويقصد بالطريقة الصناعية     

وإذا كان اإلنتاج الصناعي يتميز بتركيبته املادية ، فإن طريقة الصنع تتميز بشكلها             . قيق نتائج صناعيـة    حت
ووظيفتها، إذ أن طريقة الصنع يف ذاهتا ال أمهية لـها فهي تستمد قيمتها من الوظيفة اليت تؤديها أي باألثر                   

  .التقين اليت تسمح باحلصول عليه 

)3 ( E.POUILLET : Traité théorique et pratique des brevets d’invention et de secrets de 
fabrique , 6 eme  éd. Par  A.TAILLEFER et C.CLARO, paris, 1915, p.25,n.20.                         
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طرق والوسائـل اليت مل تستعمل من قبـل للوصـول إىل نتيجة معروفة ،            فاالبتكار هنا يتعلق بال     
واحلكمة من منح الرباءة للطرق والوسائـل املستخدمة تكمـن يف تشجيـع الوصول إىل أحسن وأحدث              

  ـــــــــ
لعامة ، العدد الثـاين، الـسنة اخلامـسة،         املالمح األساسية للحماية القانونية لرباءات االختراع، جملة النيابة ا        : حممد حسام حممود لطفي   . د )1(

  .62. ، ص1996
)2 (- A.CHAVANNE, J.J. BURST :  op.cit., p.73, n.81.                                                         

(3) - J.AZEMA :Le droit Français de la concurrence,1ére éd ,paris, 1981,p.145,n.223.          
)4 (–P.DEVANT, R.PLASSERAUD,R.GUTMANN, H.JACQUELIN,M.LEMOINE : Les 

         brevet d’invention, Dalloz,4eme éd, paris, 1971,p.44,n.40.                                            
         

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتغاللبـراءة االختراع حمل االس: الفصل التمهيدي ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  
  ).1(الوسائل والطرق لرفع مستوى التقدم والرقي اإلنساين يف مناحي احلياة 

ـ ولكي متنح بـراءة االختراع عن طريقة صناعية جديدة جيب أن يتوافر فيها الشروط الالزمة يف                  
  .كفي جمرد التحسينات أو اخلربات الفنية ملنحهااالبتكار فال ت

ابتكار طريقة طبع ترمجة األفالم السينمائية على ذات        : واملثال املشهور هلذا النوع من االختراع هو          
الفيلم بدال من عرضها على شاشة جماورة ومنفصلة عن الفيلم أو ابتكار طريقة جديدة لقياس سرعة الرياح                 

   . إخل…أو درجة احلرارة 
ومتنح الرباءة يف هذه الصورة لصاحبها حق احتكار استغالل هذه الطريقة الصناعية املبتكرة، بدون                

  .أن مينع الغري من ابتكار طرق أخرى ختتلف عن هذه الطريقة للوصول إىل نفس النتيجة املعروفة 
 اجلديد  قد يشمل االختراع على طرق صناعية معروفة ، لكن الشيء         : ـ هذا ويف حاالت أخرى        

  .أي االبتكار يظهر يف التطبيق املمنوح هلذه الوسائل والذي مل يكن متوقع أن يؤدي إىل نتيجة معروفة 
             Application  Nouvelle des:جـ ـ تطبيق جديد لطرق أو وسائل صناعة معروفة

 Moyens  Connus                                                                                                                      
ـ إن االبتكار يف هذه احلالة يرد على تطبيق جديد لطرق صناعيـة معروفة للوصول إىل نتيجة مل                   

يتوقع الوصول إليها من قبل بتلك الطريقة، لدى يفترض يف هـذه احلالة أن الطريقة الصناعية معروفة، كما                 
اليت تترتب على التطبيق اجلديد قد تكون معروفـة أيضا  ، فاملوضوع احلقيقي لالختراع يف هذه       أن النتيجة   

الصورة هو ابتكار لرابطة جديدة بني طريقة صناعية معروفة ونتيجة معروفـة ألنه مل يلجأ أحد من قبل إىل                  
  ) .2(استعمال هذه الطريقة يف إحداث تلك النتيجة 

 أو الغـسيل لقهوة نظـام دوران السوائل املستعملة من قبل يف آالت  كتطبيق يف جهـاز لتحضري ا      
  .استخدام الكهرباء وهي وسيلة معروفة يف تسيري آالت الطبخ اليت كانت تسري عادة بالغاز 
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 هذاومينح صاحب ابتكار هـذه التطبيقات اجلديـدة عنها براءة اختراع ختوله حق احتكار صنع                
وميتنع بذلك على الغري من تطبيقها للوصول إىل النتيجة الصناعية اليت تـوصل  الشيء بتطبيق هذه الطريقة ،      

ولكن ال مينع على الغري من صنـع ذات املنتوج الصناعي بتطبيـق وسيلة أخرى أو              . إليها صاحب الرباءة    
 باستخدام هـذه الوسيلة للوصول إىل شيء آخـر غري ما توصل إليه صاحب الرباءة كاستخدام قوة الدفع               

 سفنالذري املستعملة يف تسيري السفن واآلالت ألغراض جـديدة مل تكن معروفـة من قبل كما يف حالة                 
  .الفضاء

  ـــــــــــ
  .31.، ص1993، 200حقوق امللكية الصناعية يف القانون األردين، جملة الشرطة، العدد : صالح زين الدين. د) 1(

   
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـراءة االختراع حمل االستغالل: التمهيدي الفصل ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  
  .وأخريا قد ينحصر االبتكار يف جمرد تركيب جديد لوسائل معروفة من قبل  

  
    L’ Invention de combinaison) : التركيب اجلديد( د ـ اختراع التركيب 

 والـيت وينحصر موضوع االختراع يف هذه احلالة على جمرد تركيب صناعي جديد لوسائل معروفة                
مل يتم مجعها من قبل بنفس الطريقة ، من أجل احلصول على نتيجة مشتركة مثل وحدة ذاتية تتميز عن كل                    

  ) .1(عنصر داخل فيها 
 بنيأنه يربز مقدرة املخترع يف اجلمع       فاخلاصية البارزة يف هـذا التطبيق اجلديد للوسائل املعروفـة           

وسائل معروفـة وصبها يف إطار جديد حبيث تستعمل تلك الوسائل على حنو حيمل طابع االبتكار األصيل،                
  .ويف هذه احلالة ترد الرباءة على كيفية تكوين املركب ومتسى براءة التركيب أو املزج

 أجـل ط عدة مواد معروفة من قبل، وهذا من         املركبات الكيميائيـة اليت تنتج عن خل     : مثال ذلك     
احلصول على مادة جديدة هلا خواصها املختلفة عن كل مـادة تدخل يف تكوينها، أو اآللة امليكانيكية لبيع                 
القهوة أو الشاي مبجرد وضع قطعـة معدنية يف فتحة خمصصة لذلك فمثل هذه اآللة عبارة عن تكوين أو                  

  .آلة حفظ األشياء املراد بيعها، وآلة استيالم النقود :هيجتميع لعدة آالت معروفة من قبل 
 فإنخلـق شيء جديد له ذاتيته وخواصه املستقلة، ومن مث          : إذن يشترط يف هذا التركيب اجلديد         

جمرد خلط عدة عناصر أو وسائل صناعية معروفـة ال يعترب تركيب جديد وهذا ما إذا احتفظ كل عنصر                  
  .تلك العناصر مع بعضها البعضخبصائصه من غري أن تتداخل 

) 2(P.ROUBIER : Le droit de la propriété industrielle, tome 2 , sirey, paris, 1954,p.121,n.153.      



  17

ـ هذا فيما خيص الشرط الثاين أي النشاط االبتكاري ملوضوع الرباءة ، لكـن إىل جانب هذين                  
الشرطني السابقني الذكر مثة شرط ثالث يفرض نفسه طاملـا أن الرباءة متنح حق احتكار استغالل االختراع           

  .قتصادي مباشرموضوعها، وبالتايل جيب أن يكون للرباءة استعمال ا
  
  :قابلية االختراع للتطبيق الصناعي ) 3

إن الفكرة األصليـة لالختراع جيب أن تكون ذات تطبيق صناعـي ، وهذا ما نص عليه املرسوم                  
  .  السابقة الذكر3،القانون احلايل لرباءات االختراع يف مادته 17 ـ93التشريعي رقم 

  
  ـــــــ

  .3.صناعية واحملل التجاري، املصدر السابق الذكر، صحممد حسين عباس، امللكية ال.د) 1(
  

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـراءة االختراع حمل االستغالل: الفصل التمهيدي ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  

 الظواهر اآلراء النظريـة ،أو جمرد اكتشاف       لدى فال ميكن منح بـراءة اختراع عن جمرد ابتكـار          
 االبتكاركاكتشاف اجلاذبية أو الطاقـة ألن جماهلا نظري حبت، بل جيب أن يترتب على استعمال               : الطبيعية

وهذا على عكس ما هو معمول به يف ميدان حقوق          ) .1(نتيجة صناعية تصلح لالستغالل يف جمال الصناعة        
ستفادة باحلقوق تكون مبجرد إيـداع أفكار حديثة دون أن ختضع لشروط           املؤلف الذي يتميز بكون أن اال     

  .موضوعية أو شكلية أخرى
ـ وال يقتصر التطبيـق الصناعي على قابليـة استخدام االختراع يف الصناعـة باملعىن الضيق بل                

 لـسنة   مـن اتفاقيـة بـاريس     ) 1(تنصرف كلمة الصناعة إىل املعىن الواسـع الذي أشارت إليه املـادة            
  . فتشمل الصناعة الزراعية واستخدام املعادن يف املناجم) 2.(1883
  " بقوهلا 17 ـ 93 من املرسوم التشريعي رقم 6وقد أشارت إليه املادة   
يعترب االختراع قابـال للتطبيق الصناعي إذا كان موضوعه قابال للصنع أو االستخدام يف أي نوع               "   

  " .من الصناعة وحىت الفالحة 
ى فإن ابتكار آالت حديثـة للري أو لتحويل املنتجات الزراعية أو الستخدامها يف املناجم يقبل               لد  

منح براءة اختراع، إذن املقصود من قابلية االختراع لالستغـالل الصناعي هـو أن يترتب على استعمال               
  .االبتكار نتيجة صناعية تصلح لالستغالل يف جمال الصناعة مبعناه الواسع 



  18

الشـروط املوضوعية املطلوبة ملنح واستحقاق براءة االختراع مؤسسة        : ألخري ميكن القول أن   ويف ا   
 نطاقعلى ضرورة مسامهة االختراع يف التطور الصناعي واالقتصادي ، لكن مثـة جماالت مستبعـدة من               

ختراع، األمر  براءات االختراع وتلك االقصاءات تعترب مبثابة شروط سلبيـة ال متنح على أساسها براءة اال             
  .الذي جيعل من الضروري التطرق هلا

  
  ـــــــــ

)1                                                                (A.CHAVANNE, J.J. BURST: op.cit.,p.32, n°.19.   
  .31املصدر السابق الذكر ، ص :  حممد حسام حممود لطفي. ود
ـ 20الصناعية الصادرة بتاريخ االتفاقية الدولية للملكية ) 2( ، الرامية حلماية امللكية الصناعية وبراءات  االختراع وتوحيـد  1883 ـ  03 

  :قواعدها على املستوى الدويل واملعدلة يف كثري من املرات، إذ عدلت بـ 
ـ 14بروكسل يف  ـ 20 ، وواشنطن يف 1900 ـ  12  ـ 06، والهاي يف 1967 ـ  06  ـ 02، ولنـدن يف  1925 ـ  11   ـ  10 

ـ 31، ولشبونة يف 1934  ، ولقد أصـبحت  1979ـ06ـ02، واملنقحة يف 1967 ـ  06 ـ  14، وستوكهومل يف 1958 ـ  10 
املنظمة العامليـة  :  وتدير هذه االتفاقية1975 جانفي 09املؤرخ يف  .02 ـ  75هذه االتفاقية جزء من التشريع اجلزائري مبوجب األمر رقم 

  .احتاد املكاتب الدولية حلماية امللكية الفكرية :  إذ كان يديرها سابقا1970 منذ ) O M P I( للملكية الفكرية 

  
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـراءة االختراع حمل االستغالل: الفصل التمهيدي ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  
  الفـرع الثاين

  لشــروط السلبيــة       ا

  
 ـ  93من القانون احلايل لرباءات االختراع أي املرسوم التشريعي رقم ) 8(و) 7(نصت املادتني   

:  على بعض االقصاءات من احلمايـة اليت جاء ا القانون يف هـذا اال ميكن مجعهـا يف فئـتني                    17
إقصاءات مؤسسة على حمل االبتكار      مؤسسة على غياب االختراع والتطبيق الصناعي من جهة ، و          إقصاءات

  .  أخرىجهةمن 
  :من بني هذه االقصاءات :االقصاءات املؤسسة على غياب االختراع والتطبيق الصناعي) 1

ـ املبادئ والنظريات واالكتشافات ذات الطابع العلمي وكذلك املناهج الرياضية، طاملا أا جمرد               
 تطبيق عملي وال تؤدي إىل إجياد شيء مادي ملموس قابل           أفكار علمية وظواهر طبيعيـة جمردة ليس هلـا      

 طبيعـي اكتشاف طريقة معينة للمحاسبـة أو االختزال ، أو اكتشاف قانون : للتطبيق الصناعي مثال ذلك  
 متكـن قانون اجلاذبية ، فهذه االكتشافـات ال تعدو أن تكـون سـوى جمرد أفكار نظرية حبيث ال                : مثل

براءة اختراع، كذلك احلال بالنسبة الكتشاف املنتجات الطبيعية الـذي يعـد            مكتشفها من احلصول على     
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مبثابة إدراك لظواهر طبيعية كانت موجودة من قبـل ، وليس اختراع جديد، فالظواهر الطبيعية واكتشافاهتا        
يف جمال  ال تعد ابتكارا ملكتشفيها يف اال الصناعي، لكن ميكن اعتبارها كذلك إذا منح هلا تطبيق صناعي                 

الفن الصناعي وخلق شيء جديد على أساس هذه االكتشافات العلميـة فاكتشاف مادة السليلوز مثال ، ال     
متكن مكتشفها من احلصول على براءة اختراع ، أما إذا استخدمت هذه املادة املكتشفة يف تطبيق عملي يف                  

  ) .1(اال الصناعي فإا تصلح أن تكون موضوعا للرباءة 
ك ال يعترب اكتشاف البتـرول ابتكارا ، وإمنـا الذي يعترب كذلك هو إجياد وسيلة تطبيقية               ـ كذل   

كاستخدام  البترول يف تسيري اآلالت، فكما سبق القول         : الستخدام هذه املادة الطبيعة املكتشفة يف الصناعة      
ون غري جمدي ختصيصها    فإن الرباءة متنح لصاحبها حق احتكار استغالل االختراع موضوع الرباءة ، لدى يك            

 تضللالكتشافات والنظريات الغري قابلة للتطبيق الصناعي ، زيادة على أن هذه املبادئ والنظريات جيب أن                
  .ملكا للجميع حىت ميكن للغري أن يستمروا يف البحث والتحري

  ــــــــ
    .69.ق الذكر، صالوجيز يف التشريعات الصناعية ، املصدر الساب: مسيحة القليويب . د: أنظر ) 1(
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ال ذات طابع اخلطط واملبـادئ واملناهج الراميـة إىل القيام بأعم: ـ كما يستثىن من جمال الرباءة    

ثقايف، أو ترفيهي حمظ ، واملناهج ومنظومات التعليم والتنظيم واإلدارة أو التسيري، واالبتكارات ذات الطابع               
  .التزيين البحت كالزخرفة مثال إذ تدخل هذه األخرية يف نطاق امللكية األدبية والفنية 

           االت مـن محاية الرباءة، كوا غري قابلة لالستغالل الصناعي     ـ فاحلكمـة من استبعاد هـذه ا
يف حاالت أخرى لكن مثة طائفة      ) عنصر االبتكار (نظرا لطابعها التجريدي وكوا  تفتقر للطابع االختراعي         
  :  ثانية من االقتصاءات تدور حول حمل االبتكار هي كاآليت 

    Objet de l’invention : االقصاءات املؤسسة على حمل االبتكار) 2
  :لنوع جند كل من ويف هذا ا  
أ ـ طرق عالج اإلنسان واحليوان باجلراحـة ، أو املعاجلة وكذلك مناهج التشخيص ألن احتكار    

استغالهلا والذي يعد مبثابة األثر املباشر للرباءة يؤدي إىل استغالل املرضى ، ورمبا يودي حبياهتم لكن يستثىن                 
  ).1(رباءة اختراع األدوات اجلراحية اليت ميكن أن تكون حمل ل: من ذلك
: مثـل ب ـ األنواع النباتيـة أو األجناس احليوانية والطـرق البيولوجية اليت تستخدم يف إنتاجها    

  .عمليات التلقيح واإلخصاب والتهجني 
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 األجنـاس ويهدف هذا االقصاء إىل حتقيق مصلحة اتمع بـأن ال تكون هذه األصناف النباتية أو                 
  .ن جانب شخص واحد هو املخترع رغم أمهيتها اخلاصة للمجتمع احليوانية حمال الحتكار م

وبذلك جعل املشرع مصلحة اتمع أوىل بالرعاية من مصلحة املخترع، فأخرج تلك األصناف من         
  نطاق محاية الرباءة 

الطرق والوسائل اليت تستعمل أساسا للحصول على األصناف النباتية         : ـ كما يشمل احلظر أيضا        
س احليوانية حىت ال تؤدي محايتها قانونا إىل إبطال احلكمة اليت تقرر من شأا إيراد احلظر بالنسبة                 أو األجنا 

  .لألصناف النباتية واألجناس احليوانية ذاهتا

  ــــــــــــ
للحصول على  ) موهو يستخدم عادة يف عمليات نقل الد      (وتطبيقا لذلك قضت حمكمة باريس بقابلية جهاز يسهل تدفق الدم خارج اجلسم           ) 1(

  .Paris 24 sept  1984.  الرباءة على اعتبار أن االختراع ال يدخل يف عداد طرق اجلراحة والعالج 
يف  إال   كما قضت بقابلية جهاز يزرع يف اجلسم لقياس نبضات القلب للحصول على الرباءة استنادا إىل أن التشخيص الطيب للحالة ال حيـدث                     

                                      Paris 26 Mars 1983                         :  اجلهازأعقاب النتائج اليت يكشف عنها
 .AZEMA :Juris-Classeur Commercial, annexe brevet d’invention, éd : ـ مشار إىل هذه األحكام يف 

1994, Fax.230,n.14, et-s .                                                                                                           
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  .نات الدقيقة والطرق غري البيولوجية الدقيقةـ غري أن هذا احلظر مستثىن منه الكائ  
 صغرية األحياء اليت ال ترى بالعني اردة ألا Micro – Organismeويقصد بالكائنات الدقيقـة   

البكترييا والفطريات والطحالب والكائنات ذات اخللية      : جدا إذ يبلغ حجمها أقل مـن ميكرون ، وتشمل          
 االختراع على الكائنات الدقيقة ذاهتا أو طريقة إنتاج هذه الكائنات أو     الواحدة والفريوسات، وقـد ينصب   

  ) .1(طريقة استعماهلا 
 وهيفلمثل هـذه الكائنات الدقيقـة أمهية بالغة يف جماالت الصناعـة والزراعة واإلنتاج الغذائي               

  ) .2(تستخدم على نطاق واسع يف صناعة األدوية واملواد الغذائية
تلك الطرق اليت ال تعتمد على الوسائل الطبيعية يف إنتاج          : ري البيولوجية الدقيقـة  ويقصد بالطرق غ    

  ) .3(النباتات واحليوان  
 األصلجـ ـ املواد الغذائية والصيدالنية والتزينية والكيمياوية ، ويعترب هـذا االقصاء استثناء من    

صناعي إال أنه ال متنح عنها براءات اختراع        فرغم كوا من ضمن االختراعـات القابلة لالستغالل ال       . العام  
وال يترتب على ابتكار هذه املواد اجلديدة احتكار لعدم حرمان اتمع وإباحة اإلفادة منها، غري أن هـذا                  

 ال يطبق على طرق احلصول عليها، لدى جيوز منح براءة اختراع على الطريقة الـصناعية املتبعـة يف       احلضر
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نع على الغري يف هذه احلالة استعمال طريقة الصنع اليت أعطيت عنها الرباءة، وإمنـا               إنتاج تلك املنتجات وميت   
  . طرق صناعية أخرى إلنتاج نفس هذه املوادابتكارجيوز 

 للملكيةـ وجتدر اإلشارة هنا أنه بإمكان املخترع هلـذه التركيبات ، أن يتمتع باحلماية املكرسة                 
ـ " الصناعية عن طريق     إذ بواسطتها حيصل على العمالء ، ومن مثة جيوز للغري صنع نفس            " ة  العالمة التجاري

  ) . 4(التركيبات ولكن بدون استعمال العالمة التجارية وإال عد متعديا اجتاه القانون 
  ــــــــــ

، دار  )اتفاقية التريبس   ( لفكريةحسام الدين عبد الغين الصغري، أسس ومبادئ اتفاقية اجلوانب املتصلة بالتجارة من حقوق امللكية ا              .د: أنظر) 1(
  .208. ، ص1999النهضة العربية ،الطبعة األوىل، القاهرة، 

 من القرن العشرين قابلية املنتجات اليت تستخدم الكائنات الدقيقة يف إنتاجهـا             IIلدى قررت أحكام القضاء األمريكي منذ بداية النصف         ) 2(
  .للحصول على الرباءة 

ما قضت به الدائرة الرابعة حملكمة االستئناف الفيدرالية األمريكية بصحة براءة اختراع منتج عبارة عن               : سلت هذا املبدأ  ومن أهم القضايا اليت أر    
يستخدم يف عالج األنيميا احلادة ويتم حتضريه باستخدام نوع من الفطريات يتم احلـصول              " 12ب  "دواء حيتوي على عناصر هلا فاعلية فيتامني      

  .  الستخالص املواد اليت تدخل يف تركيب الدواءعليها بطريق التخمري
      .United states curts of Appeals. Fourth circuit. 1958.253 F. 2d 156. 116 USPQ 484: أنظر

  .209املرجع املذكور سابقا، ص : حسام الدين عبد الغين الصغري.د: ملزيد من املعلومات أنظر) 3(
)4 (P.ROUBIER : op.cit., T.2, p.101.                                                                                       
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االختراعات اليت يكون نشرها أو : د ـ وأخريا فإنه يقصى من محايـة الرباءة نتيجة حملل االبتكار    

  .تطبيقها خمل باألمن العام أو بالنظام العام واآلداب العامة 
ية، إذا كان خمالف للنصوص التشريعية القانونية والتنظيم      :  ويكون االختراع خمالفـا للنظام العـام      

املـضرة  كاختراع آلة صناعيـة للعب القمار أو لتزييف النقود أو حتطيم اخلـزائن احلديدية أو االبتكارات               
بالصحة كابتكار طريقة كيميائية حلفظ األطعمة تؤدي إىل اإلضرار بالصحة أو تقتيل الفيتامينات اليت حتتوي          

  .عليها
، عـدم منح الـرباءة     )1973اتفاقية ميونيخ   (  من اتفاقية الرباءة األوروبية      53وقد أكدت املادة      

  . االبتكارات اليت خيل نشرها أو استغالهلا بالنظام العام أو حسن األخالق عن
 من اتفاقية اجلوانب املتصلة بالتجارة مـن حقـوق امللكيـة           27من املـادة   ) 2(ووفقا للفقرة     

 تستبعـد من القابليـة للحصول على  ـ جيوز للـدول األعضـاء أن TRIPSالفكرية ـ اتفاقية التريبس  
االختراعات اليت متس حياة أو صحة اإلنسان أو احليوان أو النباتات أو حتدث أضرارا شديدة بالبيئة                : الرباءة

  .يف إطار التدابري اليت تتخذها حلماية النظام العام أو األخالق الفاضلة 
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أن االختراعات اليت يؤدي استغالهلا وتطبيقها      وجند أن اهليئة األوروبية للرباءة يف هذا الشأن قضت ب           
  ) .1(إىل اإلضرار بالبيئة ال تتمتع باحلماية املقررة مبقتضى الرباءة بسبب كوا خمالفة للنظام العام 

 جيـب ـ إذن باإلضافة  إىل الشروط املوضوعية الواجب توافرها يف االختراع كي متنح عنه الرباءة                  
لعام واآلداب العامـة وأن ال يكون مدمج يف إحدى ااالت  املقصاة من محاية              أن ال يكون خمالفا للنظام ا     

  .الرباءة 
وبالتايل إذا ما رأى املخترع أن ابتكاره الـذي توصل إليه تتوفر فيه كافة الشروط السابقة الذكر،                  

ع اتباع إجراءات   يقوم بتقدمي طلب للحصول على الرباءة، لكن لكي جيد طلبه هذا املوافقة جيب على املختر              
  :شكلية منصوص عليها قانونا سوف تعاجل فيما يلي 

  املطلـب الثـاين
   الشــروط الشكليــة     

  
سبقت اإلشارة إىل الشروط املوضوعية لالختراع ، أي الشروط اليت يلزم توافرها يف االختراع حىت                 

وجـود فعلي لالختراع، األمر الذي     يعد موجودا من الناحية املوضوعية إذ يترتب على توافر تلك الشروط            
  ) .الرباءة ( يصبح معه االختراع أهال لالمتياز 
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ك الشروط ـ حبد ذاهتا ـ يف االختراع، ال تكفي مبفردها حلفظ حقوق صاحبه،   إال أن توفر تلـ  

 عليهاوإمنا إىل جانب تلك الشروط البد لصاحب االختراع من املبادرة إىل القيام بإجراءات معينة ، يترتب                 
صلحة وجود قانوين لالختراع، وتتمثل تلك اإلجراءات يف تقدمي طلب الرباءة من قبل صاحب الشأن إىل امل               

، 1883 من اتفاقية باريس لسنة      12/1اخلاصة بامللكية الصناعية أو مصلحة براءات االختراع طبقا للمادة          
إذ تتعهد كل دولة من دول االحتاد بإنشاء مصلحة خاصة بامللكية الصناعية ومكتب مركـزي الطـالع                 

  . والصناعية على براءات االختراع ومناذج املنفعة والرسوم والعالمات التجاريةاجلمهور
 ذي القعـدة    5 املؤرخ يف    48-66 وطاملا أن اجلزائر انضمت لالتفاقية وهذا مبقتضى األمر رقم          

 ، عملت على تنفيـذ أحكامها فأجنزت يف هذا الشأن املعهد           1966 فرباير   25 املوافـق لـ    1385 عام
دم طلب احلصول على بـراءة  فأمام هـذا األخري يق) . I  N A P I) 1 للتقييس وامللكية الصناعية الوطين

، لكن مثة إجراءات شكلية جيب مراعاهتـا، فإىل جـانب الشـروط املوضوعيـة  الـسابقـة              االختراع
 احلصول على براءة االختراع إىل شروط شكلية، لكن قبل النظر يف تلك اإلجراءات الواجب               خيضعالذكر،  

)1                                                (A.CHAVANNE, J.J. BURST:  op.cit.,  p.71, n°.76.   
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من له احلق يف تقـدمي      : ، جيب معرفـة أوال     ) ينالفرع الثا ( إيداع طلب احلصول على الرباءة       عندمراعاهتا  
  ) . األولالفرع(طلبها 

         الفرع األول
       صاحب احلق يف تقدمي طلب الرباءة

  
ـ 93 من املرسوم التشريعي رقم 10حسب ما تقضي به املادة    احلـق يف بـراءة   : "   فـإن 17 
  " . أعاله أو ملن له حق امتالكه 8  إىل3 ملك لصاحبه كما هو منصوص عليه يف املواد من االختراع
فاألصل هو أن يتقدم بطلب احلصول على براءة االختراع ، املخترع ذاتـه والـذي تـوافرت يف                
 املـصلحة الشروط املوضوعية السابقة الذكر، إذ أن املخترع هـو صاحب االبتكار وهو الذي له              : اختراعه

 ومحايتـه تب عليها من آثار قانونية من احتكار استغالل ابتكاره          األوىل قانونا يف متلك الرباءة واإلفادة مبا يتر       
  . عنداالعتداء عليه
  ــــــ

ـ 21املؤرخ يف ) 62 ـ  73(ولقد أنشأ املعهد مبقتضى األمر رقم ) 1(  ليصبح مؤسسة ذات طابع صناعي وجتاري هلا شخصية 73 ـ  11 
، OMPI، وتباشر كل اختصاصات الديوان الوطين للملكية الصناعية السابق          معنوية وذمة مالية مستقلة، حتت وصاية وزارة الصناعة والطاقة        

 أصبح هنـاك انفـصال بـني        1998ما عدا السجل املركزي للتجارة، ومبقتضى ذلك أنيطت له مهميت التقييس وامللكية الصناعية وبعد سنة                
، وبقيت مهمة امللكية الصناعية مـن       IANOقييس   من اختصاص املعهد الوطين للت     Normalisationاملهمتني إذ أصبحت مهمة التقييس      

   .INAPIاختصاص املعهد الوطين للملكية الصناعية 
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـراءة االختراع حمل االستغالل: الفصل التمهيدي ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  
 مكتـشف ـد حيدث يف بعض احلاالت أن يكون احلق يف طلب الرباءة لشخص آخر غري               إال أنه ق    

 قبلاالختراع، فاملشرع مل يوجب أن يتقدم بالطلب املخترع ذاتـه، كما مل مينع التنازل عن احلق يف الرباءة                  
هذه احلالة  طلبها، فبإمكان املخترع حال حياتـه أن يتصرف يف حقه على االختراع بالبيـع أو اهلبة ، ويف                 

 من املرسـوم التـشريعي      10تصدر الرباءة لصاحل املشترى أو املوهوب لـه، على أنه وفقـا لنص املادة             
السابق الذكر حيق للمخترع يف هذه احلالة أن يطلب ذكر امسه إىل جوار صاحب الرباءة املتنازل إليه ، فرغم                   

، هذا األخري الذي ينصب علـى حـق    " Droit Moral"  عن االختراع، فإنه يبقى حمتفظا حبق أديب تنازله
 يف نسبة فكرته االبتكارية إليه املتجسـدة يف االختراع ، وبناء عليه يعد احلق األديب للمخترع من                 الشخص
  ) .1( املتعلقة بشخصيته، ولذ ال جيوز أن يكون حمال للتعامل التجاري احلقوق

رثة على الشيوع ، عندئذ يصبح طلب براءة        ـ كما أنه يستطيع أن ينتقل حق املخترع هذا إىل الو            
  .املخترع حق ملن آل إليه حق املخترع بعد الوفاة 

  ) .2(ـ وجيوز أن يكون طالب براءة االختراع شخصا طبيعيا أو اعتباريا  
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يكون بإمكان املخترع القاصر أو احملجور عليه أن يتقدم بطلب الرباءة           : فبالنسبة للشخص الطبيعي      
لرجوع إىل الوصي أو القيم، طاملا أن طلب الرباءة يعد من األعمال النافعة نفعا حمضا أي ال                 الختراعه دون ا  

تنقص من الذمة املالية للمخترع، بل على العكس تزيد فيها ومن مث ال يلزم أن يباشر الويل أو الوصي هـذا             
عن مدينهم بطلب احلصول على     العمل القانوين نيابة عن القاصر ، كما ال جيوز لدائين املخترع التقدم نيابة              

الرباءة أما إذا تقدم هو بطلب احلصول عليها فإا تدخل ضمن الذمة املالية للمدين ويستطيع الدائنون احلجز              
  .عليها

إذا ما مت إجناز االختراع من قبل عدة أشخاص         : وبإمكان أن تكون الرباءة أيضا حمل حلق مشترك           
 مشترك يتعذر أن ينسب فيه االختراع إىل أي منهم ، إذ أصبحت             خمترعني ، أي يكون نتيجة عمل وجمهود      

أنشطة البحث والتطوير تتطلب استثمارات مالية تتعدى إمكانات الفرد، مما أدى إىل ظهور معامل األحباث               
  .اليت حتول ا املخترع إىل جمرد عضو يف فريق، وهلذا أصبح من الصعب نسبة االختراع إىل أي عضو منهم

   ــــــــــــــ
  .27.، ص1984مسري مجيل حسني الفتالوي، استغالل براءات االختراع، ديوان املطبوعات اجلامعية بن عكنون،اجلزائر، .د: أنظر) 1(

                                                                                         . http:// www.betchno. com     و 
)2( A.CHAVANNE, J.J. BURST : op.cit,p.108, n°.132                                                              
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـراءة االختراع حمل االستغالل: الفصل التمهيدي ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  
  . ـ أو عند انتقال احلـق يف طلب الرباءة إراثيـا   

ففي مثل هـذه احلاالت يقدم طلب الرباءة بصفة مشتركة  إذ يكون احلق يف الرباءة هلم مجيعا على       
 الـسابقة   10ن املادة   الشيوع وبالتساوي ما مل يتفقوا على غري ذلك،وهذا ما أشارت إليه الفقرة الثانية م             

إذا اشترك شخصان أو عدة أشخاص مجاعيا يف إجناز اختراع، فإن احلـق يف بـراءة                : " الذكر بقوهلا أنه    
  " . أو ملك ملن هلم حق امتالكه الختراعاالختراع ملك مشترك بينهم باعتبارهم شركاء يف ا

مؤسسة مثال، فإنه وكما هو     ـ أما حالـة ما إذا تقدم بإيـداع طلب الرباءة شخصا اعتباريـا ك             
 عنمعروف فإن املؤسسة يف حد ذاهتا أي كشخص معنـوي ال تقوم باالختراع ، إذ هي حتقق اختراعاهتا                  

ملعرفة من الذي يرجع إليه احلق يف امتالك : ، لدى البد من دراسة حالة املخترع العامـل )1(طريق عماهلا 
 حالة ما إذا مت اكتشاف االختراع بواسطة أحد العمال أو           االختراع ومن مث احلق يف إيداع طلب الرباءة يف        

  .املستخدمني أثناء قيام رابطة العمل، فيما إذا كان العامل املخترع أو رب العمل؟

 http:// www. ccip. Fr / irpi.                                    
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إن هذا املشكل طرح منذ مدة قدمية يف العامل القانوين وأوساط األعمال دون أن حيصل على تنظيم                   
) . 2(بررت ضرورة تنظيم اختراعات العمال على املستوى القانوين         يف هذا امليدان، رغم أن عدة اعتبارات        

فكان يسود الفراغ القانوين يف هذا اـال ، وكانت احللول تستنبط من االتفاقيات اجلماعية للعمل ، لكن                 
تبني أن هذه األخرية كانت غري كافيـة وختتلف بعضها عن بعض، ومن جهة أخرى كانت العقود الفردية                 

 االعتراف تنصب إال بصفة نـادرة على النظام القانوين املطبـق على ابتكارات العمال وضرورة              للعمل ال 
بالنشاط الفكري للعمال، األمر الذي دفع باملشرع إىل وضع أحكام هامة تنظم هذا اال وهذا ما يتبني من                  

ـ 93 من املرسوم التشريعي رقم 17 و16خالل املادتني   النـوع مـن    اللتان نصتا علـى هــذا  17 
  : اليت مسيت باختراعات اخلدمة وميزتا بني الختراعاتا

  .االختراعات املنجزة من خالل تنفيذ عقد العمل، واالختراعات الشخصية من خالل اتفاقية   
  

  ـــــــ
)1 ( Jean. Michel. WAGRET : Brevet d'invention et propriété industrielle, presses 

universitaire de France , 4eme éd, paris, 1994,p.31.                                                                 
)2 (J.M.MOUSSERON : Les inventions d’employés, Revue trimestrielle de droit 

commercial, 1965, p.547.                                                                                                          
  

  

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـراءة االختراع حمل االستغالل: الفصل التمهيدي ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  

  Invention de Fonction:  ـ االختراعات املنجزة من خالل تنفيذ عقد العمل 1
ـ 93التشريعي رقـم  من املرسوم 16نضمت املادة    : "  هذا النوع من االختراعات بقوهلـا 17 

االختراع الذي ينجزه شخص أو عدة أشخاص خالل تنفيذ عقد عمل يتضمن القيـام              : يعد اختراع خدمة  
  ".مبهمة اختراع تسند إىل املخترع أو للمخترعني صراحة 

 البحث والكشف   فهذه احلالـة تفتـرض أن طبيعـة عمـل الشخص املخترع تنحصر يف جمرد            
، لذلك فإن االبتكارات اليت     ) 1(للتوصل إىل اختراعات وابتكـارات مقابل األجر املتفـق عليه يف العقد         

يتوصل إليها هؤالء الباحثني تكون ملكا خالصا لرب العمل أي املؤسسـة، طاملا أنه يوجد بينهما عالقـة                 
 يف االبتكار أي يتم إجناز هذا األخـري يف          تبعية أي عالقـة عمل وألن طبيعة عمله تقتضي إفـراغ جهده         

  .إطار عقد العمل ويف تنفيذ عمل حبث مث طلبه 
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ـ إال أنـه وحسب نفس املادة فإنـه ميكن أن يتفـق رب العمل مع العامل على أن مينح امتالك                 
احل العامل  االختراع إىل العمال الذين قاموا به، أي بإمكان املؤسسـة أن تتنازل عن امتالك االختـراع لص              

  .املبتكر
 هـذا ـ كما راع املشرع يف كل هـذه احلاالت مصلحـة العامل أو املستخدم الذي توصل إىل                  

 لالختراعاالبتكار، فيحق له ذكر صفته كمخترع يف سنـد الرباءة، إذ أن حق املخترع يف كونه املكتشف                 
  .يعد من احلقوق اللصيقة بالشخص ال جيوز التنازل عنه للغري

ا قلنا أن هذا النوع من االختراعات يرجع لرب العمل، فألنه يعترب أن األجر املمنوح للعامل                ـ وإذ   
يعوض له وظيفة البحث احملققة من طرفه واليت تعد مبثابـة النتيجة العاديـة لوظيفته، لكنه وحسب ما هو                 

ى منح تعويض تكميلي    جاري العمل فقد يتم االتفاق يف عقود العمل وضمن االتفاقيات اجلماعية للعمل عل            
                   ) .  2(للعامل يكيف على أنه تكملة لألجر 

ويستحق املخترع هذا التعويض سواء قامت املنشأة باستغالل االختراع فعال ، أم مل تقم باستغالله                 
   .طاملا سبق هلا التمسك باالختراع 

  ــــــــــــــــــــــــ
قتصادية املتوقعة لالختراع أو حيدد أجر خاص يستحق لكل اختراعات اخلدمة ومن العوامل اليت تـدخل يف                 وحيدد األجر حسب القيمة اال    ) 1(

  :حتديده 
  .ـ حصة املؤسسة من إجناز االختراع، حسب الوسائل واخلدمات اليت قدمتها
  .ـ القيمة االقتصادية لالختراع واألرباح املتوقعة اليت تتحصل عليها املؤسسة 

  . األجري ووضعيته القانونية داخل املؤسسة ـ وأخريا أجر

  
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـراءة االختراع حمل االستغالل: الفصل التمهيدي ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  
   : ـ االختراعات املرتبطة2

ـ 93ريعي رقم  من املرسوم التش17تنص املادة    يعد اختراع خدمة، االختـراع  : "  على أنه17 
 أعاله ،   16الذي ينجزه شخص أو عـدة أشخاص مبقتضى اتفاقية غري االتفاقية املنصوص عليها يف املادة               

أو وسائلها ، ويف هذا اإلطار جيب أن حتـدد االتفاقية احلقوق الـيت             / وذلك باستخدام تقنيات املؤسسة و    
  ".ة من االختراع تعود إىل املؤسس

 العمـل فهذا النوع من االختراعات يشمل حالة مـا إذا توصل العامل إىل ابتكاره أثناء قيام رابطة          
  .بعيدا عن جمال العمل وبعيدا عما تفرضه عليه االلتزامات الناشئة عن عقد العمل

 تلزمـه  عمله   فهذه الصورة تفرض أن العامل قد توصل إىل اكتشافـه اجلديد دون أن تكون طبيعة               
  .ذه األحباث وتوصل إىل هذا االختراع بالوسائل اململوكة للمنشأة 

)      2                                     (A .CHAVANNE, J.J. BURST : op.cit, p.118, n°.148.  
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 املذكورة أعاله، فإنه جيـب أن يـتم حتديـد يف            17ففي هذه احلالة وحسب ما تقضي به املادة           
  .االتفاقية املربمة بني العامل واملؤسسة احلقوق اليت تعود إىل املؤسسة من االختراع

التشريـع الفرنسي يف هذا اخلصوص يالحظ بـأنه  مينح مبدئيـا ملكية هذه            وإذا ما مت تفحص       
 597 ـ  92 من القانون رقـم  611/7االختراعات للعامل، وهذا ما تقضي بـه الفقرة الثانية من املادة

 لكنه ويف نفس الوقت ومن أجل محاية رب العمل فإنه مينح هلذا األخـري            1992 جويلية   1الصادر بتاريخ   
  ) .1( أن يتملك أو ينتفع بكل أو جبزء من احلقوق املرتبطة بالرباءة مقابل مثن منصف مينحه للعامل احلق يف

هذا يف حالة ما إذا كان مقدم الطلب وطين أي جزائري، لكن يطرح تساؤل فيما إذا كان بإمكان                    
  خمترع أجنيب أن يقوم بإيداع طلب براءة الختراعه يف اجلزائر؟

 مل يـنص    17ـ93ه احلالة، أنـه وبالرغم من أن املرسوم التشريعي رقم          ـ ميكن القول يف هذ      
على هذه احلالة فإنه وطاملا أن اجلزائر منظمة التفاقية باريس حلماية حقوق امللكية الصناعيـة كما سـبق                 

هـذا  ، هذه االتفاقية اليت أنشأت االحتاد الدويل حلماية امللكية الصناعيـة، فإنـه يكون جلميع رعايا               الذكر
  ).2(االحتاد أن يطلبوا براءات عن اختراعاهتم يف اجلزائر 

من كل من ينتمي جبنسيته إىل دولة من دول االحتاد، وكذلك كل            : ويعترب من رعايا االحتاد الدويل      
يقيم بدولة من هذه الدول، وتكون لـه فيها مؤسسات جتارية أو صناعيـة حقيقية وجدية ولو كان ينتمي       

الدوليـة  ـ من اتفاقية باريس  3رى ليست عضوا يف االحتاد وهذا ما تقضي به املادة ـ  جبنسيته لدول أخ
  ــــــــــــ

)1 (J.M.WAGRET: Brevet d'invention et propriété industrielle, op.cit,4 éme éd, p31 et s.   
  

                     http ://www. bresse.fr ;   http  :// www. btechno.com.  
  .83.املصدر السابقة الذكر ، ص: عباس حلمي املرتالوي . د) 2(

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـراءة االختراع حمل االستغالل: الفصل التمهيدي ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  
 املتعلقة بالتعاون فيمـا يتعلـق       1970 معاهدة واشنطن لسنة     ، كما أن انضمام اجلزائر إىل     1883لسنة  

  . يؤكد هذا الشيء 1998برباءات االختراع يف سنة 
ـ   إذن وبعد التحقق من صفة مودع طلب الرباءة فيما إذا كان له احلق يف الـرباءة ، مثـة عـدة                      ـ

  .لثاين االفرع إجراءات البد من إتباعها كي متنح محاية الرباءة وهذا ما سيعاجل يف 
  الفرع الثـاين

                                                    إجراءات تقدمي طلب الرباءة
  



  28

كل من يريد محاية استغالل اختراعه، جيب أن يقدم طلب صريح بذلك أمام املعهد الوطين للملكية                  
  .ى مستواه الصناعية من أجل احلصول على براءة اختراع، ويكون هذا الطلب حمل دراسة عل

، 22 إىل   19 وبالضبـط يف املواد من      17 ـ 93وهـذا ما نص عليه يف املرسوم التشريعي رقم           
 دون حتديد، حيث أنه أحال األمر لنصوص تطبيقية مل يتم  وضعها حىت اآلن، فحسب هذه األحكـام                   لكن

مباشـرة أو مبراسلـة ) I  NAPI(العامة  جيب إيداع طلب الرباءة أمام املعهد الوطين للملكيـة الصناعية 
مضمنة الوصول، وطلب الرباءة هذا يعد مبثابة وثيقة ذات طابع تقين يتمتع ببعد قانوين خاص، إذ جيـب أن     

 مـن املرسوم السابق الذكر ،      20ال حيتوي الطلب الواحد على أكثر من اختراع واحـد وفقا لنص املادة             
  :هذا  املنع ميكن أن يربر باملربرين التاليني  اختصار الطلب على موضوع رئيسي واحد ويتعنيأي 

فاملقصود ذا التحديد هو منع مقدم الطلب من حماولة التـهرب           : يتعلق بالنظام املايل  :  1املبـرر
 93 من املرسوم التشريعي رقم      9من الرسوم املقررة لتسجيل كل طلب على حدة، املفروضة مبقتضى املادة            

  .على عدة اختراعات  وهذا إذا ما احتوى الطلب 17ـ
إذ أن البـراءات حسب النظام الدويل تصنف  إىل عدة طوائف           : يتعلق بالنظام العملي  : 2املبـرر  

لدى فإن التوزيع يصبح مستحيال إذا ما كانت براءة واحدة حتمي عدة اختراعات خمتلفة، كذلك فيما خيص          
  ) .1(البحث عن األسبقية واألولوية 

وصـف تفصيلي لالختراع ، حيدد املشكل التقين الذي        : ملقدم للرباءة   ـ وجيب أن يرفق بالطلب ا     
أتى االختراع حبل له ، ويبني مكانة هذا األخري من حالة التقنية الصناعيـة وطريقة استغالله على وجه قابل                  

 نمللتنفيذ ، وعلى األخص العناصر اليت ورد عليها االختراع واليت يريـد صاحب الشأن محايتها واحلكمة                
ذلك هي متكني الغري من معرفة العناصر اجلديـدة اليت ينظمها االختراع لكي يتجنبوا تقليدها حىت ال يقفوا                 

  ـــــــــ
)1   (A.CHAVANNE, J.J. BURST:  op.cit, p.129, n°.167.                                                       
  

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـراءة االختراع حمل االستغالل: صل التمهيدي الفـــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  
حتت طائلة املسؤولية والبد أن يتم هـذا الوصف لبيان االختراع بكيفية واضحة، أي ال حيتوي على ألفاظ                 

لغري يف خطأ، فالرباءة تكون باطلة إذا كان وصف االختراع          غامضة وتقنيات غري صحيحة تؤدي إىل إيقاع ا       
غري كاف لتنفيذه ، أو إذا كان الوصف ال يوضح بطريقة كاملة وأمينة الوسائل احلقيقية للمخترع ، فيجب                  
أن يتم الوصف بشكل تام وكايف، حبيث يتمكن أن يستخدمه رجـل حمترف ، خبري خمتص يف امليدان، أي                  

قا من وثائـق الرباءة ، وأن يتضمن الوصف كذلك عنوانا ملوضوع االختراع حيتوي             يتمكن من صنعه إنطال   



  29

على التعيني املدقق لـه أي حيتوي على خمتصر عن التكويـن التقين لالختراع مرفقا بالرسوم الالزمة لفهم                
  ) . 1(الوصف مىت تطلب الفهم تلك الرسوم 

لب هي وحدها تكون حمل احلماية القانونية لدى        وجيب التأكيد على أن العناصـر املوجودة يف الط          
يتعني أال يكون الوصف أضيق من موضوع االختـراع، وإال اقتصـرت احلماية على حدود النطاق الضيق               
لالختراع كما ورد يف الوصـف، فاحلكمة من هذا البيان هي معرفة الغري أسـرار هذا االختراع ، ومن مث                  

 االختراعـات ن اإلفـادة منه ومتكني الباحثني  والعلمـاء من متابعة تطور           فائدته يف اال الصناعي وإمكا    
واكتساب أحدث ما وصل إليه االختراع يف فروع ختصصهم، حبيث تتقدم البحوث العلمية ابتداًءا من نقطة                

  . النهاية 
ة هذا بالنسبة للوصف اخلاص باالختراع الذي جيب أن يكون موضحا يف طلب الرباءة، لكن بالنسب                

لشكليات إيداع هذا الطلب واآلجال والكيفية املتعلقة بالفحـص والتسليم والنشر، ترك املرسوم التشريعي             
  . أمر حتديدها لنص تطبيقي مل يتم وضعه حىت اآلن21 وبالضبط يف مادته 17 ـ 93رقم 

  : وعلى كل حال جيب أن يكون طلب الرباءة مؤرخا، وهلذا التاريخ فائدتني 
تتمثل يف مقارنة النشاط االختراعي مع حالة التقنية، ومن مث التحقق مـن مـدى               :  1الفائدة  ـ    

  .توافر الشروط املوضوعية الستحقاق الرباءة
 13تتمثل يف حتديـد ما يسمى حبق األولوية الداخلية املنصوص عليها يف املـادة              :  2الفائدة  ـ    

ح للشخص األول الذي قام بإيـداع طلـب    ، فاحلق يف الرباءة مين17 ـ  93 املرسوم التشريعي رقم من
  . سيأيت على ذكره كماالرباءة 

  :ومبجرد إيداع طلب الرباءة إىل اجلهة اإلدارية املختصة فإنه يترتب على هذا اإلجراء اآلثار التاليةـ 
  ــــــــ

)1( François. VALANCOGNE: l'invention. sa brevetabilité, l’entendue de sa protection, 
T.1,Coll. CEIPI ,L.T.T.E.C. 1998.n.196, p.101.                                                                      

                            
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــبـراءة االختراع حمل االستغالل: الفصل التمهيدي ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  
   : حق األفضلية) 1

فالرباءة متنح للشخـص األول الذي تقدم بالطلب قبل غريه، وهذا بغض النظر عن تاريخ الوصول               
إىل االختراع، لدى فإذا توصل عدة أشخاص لنفـس االختراع كل منهم مستقل عن اآلخر وتقدم أحدهم                

، ويكون لـه هـو حـق        ) 1( تكون هـذه األخرية لألسبق يف إيداع الطلـب         بطلب بـراءة االختراع  
وتأخذ معظم التـشريعات    . احتكار استغالل االختراع إذ أنه يعترب يف نظر القانون املخترع احلقيقي األول           
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داع ذا املبدأ، ما عدا القانون األمريكي الذي يعود فيه احلق يف الرباءة للمخترع األول حىت وإن قـام بإي                 
  ) .2(طلب براءته بعدما مت إيداع نفس الطلب لنفس االختراع قبله، لكنه بشرط أن يقوم بإثبات أسبقيته 

وكما سبق القول فإنه يعتمد هذا احلق على تاريخ إيداع الطلب ال من تاريخ صدور الرباءة، وهذا                   
  .الناحية العملية لتفادي الصعوبات اليت تتعلق بإثبات األسبقية يف واقعة كشف االختراع من 

 مـن واملالحظ أن األخذ ذا املبدأ حيث املخترع على اإلسراع يف إعالن سر اختراعه حىت يستفيد       
، قانونااحتكار استغالله ماليا ولتستفيد اجلماعة أيضا من استغالله بعد انتهاء مدة احلماية القانونية املقررة له                

ملبدأ إىل اإلضرار مبصلحة املخترع احلقيقي الذي تسرب منه         لكن بالرغم من هذا، فقد يـؤدي األخذ ذا ا        
سر اختراعه رغما عنـه ، والذي يفقد حق احلصول على الرباءة إذا ما تقدم مغتصب االختراع قبله بإيداع                  

 عاتقهطلب الرباءة، فصاحب االختراع األصلي يف هذه احلالة له فقط حق مقاضاة املغتصب، لكن يقع على                 
 املرسوم السابقة الذكر من     13ليل على اغتصاب سر اختراعه وهـذا ما قضت بـه املادة           عبئ إحضار الد  
   " . …إذا مل يثبت اغتصاب االختراع قضائيا :" بقوهلا17 ـ 93التشريعي رقم  

   :حق احتكار االستغالل) 2
ستغالل األثر الثاين واألهم الـذي يترتب على إيـداع طلب الرباءة هو حق املخترع يف احتكار ا                

 وبالتايلاختراعه ماليا، وال يترتب على هـذا االستغالل فقدان االختراع لشرط اجلدة باملعىن السابق بيانه،               
  .مينع على الغري منافسته باالعتداء على هذا احلق 

   :بدأ مدة احلماية القانونية املكرسة لصاحب الرباءة) 3
 االختراعحتـدد مـدة براءة : " على أنـه 17 ـ 93 من املرسوم التشريعي رقم   9إذ تنص املادة      
 سنة ابتداًءا من تاريخ إيداع الطلب، هذا مع مراعاة دفـع حقوق التسجيل وحقـوق االحتفـاظ                بعشرين

  ".بصالحية امللكية الثابتة 
  ـــــــ

  .25. ، ص 1997 ، القاهرة، 2بعة الوجيز يف امللكية الصناعية والتجارية،دار النهضة العربية ، ط: محد اهللا حممد محد اهللا . د) 1(
)2( http ://  www. bresse. Fr.                                                                                                     
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــبـراءة االختراع حمل االستغالل: الفصل التمهيدي ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  
   : بدأ املدة اليت جيوز بعدها منح تراخيص إجبارية الستغالل االختراع موضوع الرباءة)4

 سنوات من تاريخ تسليم الرباءة وهـذا  3 سنوات من تاريخ إيداع طلب الرباءة أو       4وهي مـدة     
  .رسوم السابق الذكر من امل25ما تقضي به املادة 

بعد أن يقدم الطلب وفقا ملا تقدم، وبعد أن يتم تسجيله ودفع الرسوم الواجب    : ـ إذن ويف األخري     
أداؤها، تقوم اإلدارة بتسليم الرباءة بدون فحص سابـق وحتت مسؤوليـة الطالبني أي دون ضمان حقيقة               
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 مـن   21شكلية ، وهذا ما تقضي بـه املـادة          االختراع، أو جدته أو ميزته، ما دام قد استوىف الشروط ال          
عدم الفحص السابق الذي يقوم : ، أي أن القانون اجلزائري يأخذ بنظام17 ـ  93املرسوم التشريعي رقم 

على عدم فحص االختراع من ناحية مقوماته املوضوعية أي عدم التحقق من الشروط املوضوعية لـصحة                
 خضع األمر الختصاص القضاء ، إذ يقوم هذا النظام على جمرد            الرباءة ، فإذا نشب نزاع بشأن تلك األخرية       

  .فحص مدى مراعاة اإلجراءات الشكلية الواجبة إليداع الطلب 
وبإمكان اإلدارة أيضا أن تقـوم برفض كل طلب يكون موضوعـه اختراعـا غري قابل للتسجيل            

ـ 93 من املرسوم التشريعي رقم 8مبقتضى املادة   لـرباءات االختـراع ، أي   ، القانــون احلـايل  17 
  .االختراعات اليت هتم الدفاع الوطين واالختراعات ذات األمهية اخلاصة يف جمال املصلحة العامة

ومبجرد تقدمي بـراءة االختراع فإا ترتب ملصلحـة صاحب الرباءة قرينـة على صحـة شروط               
 العكس ، فيجوز ملن يدعي أن الرباءة باطلة         إصدارها، إال أن هذه القرينة تعد قرينة بسيطة مؤقتة تقبل إثبات          

  .لتخلف شرط من شروط صحتها أن يثبت ذلك
فإنه يترتب على إصدار براءة اختراع باسم شخص معني قلب عبئ اإلثبات ، فعلى              : بعبارة أخرى     

من يدعي بطالن براءة االختراع أن يقدم دليل ختلف شرط من شـروط منح براءة االختراع ، أو أن يثبت                   
  ) . 1(أن االختراع ليس حقا ملن صدرت بامسه براءة االختراع 

وقد يكون االختراع يف أقصى درجات اإلتقـان ، وقد ال يكون كذلك، بل قد يكون حباجة إىل                   
إضافات وتعديالت أو حتسينات لدى فـإن جمرد تقدمي الرباءة ال مينع صاحب االختراع من االستمرار يف                

 عليهباختراعه إىل درجة اإلتقان أو إىل حتسينـه وإدخال تعديـالت أو إضافات            أحباثه وجتاربه حىت يصل     
لتحقيق نتائج أفضـل ، فإذا ما توصل فعال صاحب الرباءة إىل إجراء بعض التحسينات أو التعديالت على                 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .48.ذكر، صاملرجع السابق ال: عباس حلمي املرتالوي . د) 1(

 ,F. RUSSO, M.PIMSON, A.BOUJU,J.L.KAHN, M.TARDY, H.VOLKRINGERو 
R.CHERADAME : Les brevets d'invention dans l’économie, Cahiers de l’institut de 

science économique appliqué, série. T,n.3, I.S.E.A, paris, Août 1961, p.51.                          
  
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـراءة االختراع حمل االستغالل: الفصل التمهيدي ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

  
االختراع األصلي أمكنه ذلـك تقدمي طلب للحصول على شهادة إضافية وقد أشارت إىل ذلك احلق املادة                

ـ 93رسوم التشريعي رقم  من امل15 حيق ملالك براءة االختراع طوال صـالحية  :"، فنصت على أنه 17 
  هذه

 إليداعالرباءة، إدخال تغريات أو حتسينات أو إضافـات على اختراعـه مع استيفـاء الشكليات املطلوبة              
  ".…الطلب
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 الـذكر ة السابقة   إذن يشترط ملنح براءة اإلضافـة نفس الشروط املوضوعيـة واإلجراءات الشكلي           
الالزمة ملنحه بـراءة االختراع، كما يشترط فضـال عن ذلك أن يكون االختراع موضوع شهادة اإلضافة              
اختراعا مكمال لالختراع موضوع الرباءة األصلية، وأن يكـون صاحب شهادة اإلضافة هو صاحب الرباءة              

 لالختراعة عن اختراع مكمل أو معدل       األصلية ، فـال متنح شهـادة إضافـة لغري صاحب الرباءة األصلي         
  .موضوع الرباءة األصلية 

  .       ويثور تساؤل هنا حول طبيعة شهادة اإلضافة فيما إذا كانت تابعة للرباءة األصلية أو مستقلة عنها ؟
 األصليةفهو مل يتكلم صراحة إال على تبعية شهادة اإلضافة  للرباءة            : ـ بالنسبة للقانون اجلزائري       

فاملدة " تنتهي صالحية شهادة اإلضافـة بانتهاء الرباءة األصلية        : " حيث املدة فقط إذ نص على أنـه        من  
اليت تتمتع خالهلا شهادة اإلضافة باحلمايـة القانونية واحلـق يف االستغالل هي نفس مـدة الرباءة األصلية               

  . مدة الرباءة األصلية وتنتهي معها لذا فمدة شهادة اإلضافة فيها تساوي املدة الباقية من
وعلى كل حال وحسب ما هو ساري العمل به يف جممل القوانني فإن شهادة اإلضافة تعترب جزًءا                   

ال يتجزأ من الرباءة األصليـة ، لدى فال تستحق رسوم سنوية على شهادة اإلضافة ، ويكتفي بدفع الرسوم                  
 مام إيداع وإشهار شهادة اإلضافة ، كما أنه إذا          السنوية على الرباءة األصلية، ويقتصر األمر على دفع رسو        

 للـرباءة تقرر إلغاء الرباءة األصليـة بسبب عـدم دفع الرسوم املقررة فإن الرباءة اإلضافية تسقط أيضا تبعا                
  ) .1(األصلية 
 احتكارمبجرد صدور قـرار منح الرباءة ، ميتلك صاحبها احلق يف           : ويف األخري ميكن القول أنـه        
 احملتكرهلا بالطرق والكيفية اليت يراها صاحلة هلذا االستغـالل، كما يترتب على هذا االحتكار محاية               استغال

من منافسة غريه، أي بإمكان منع الغري من صنع االختراع موضوع الرباءة أو بيعه طيلة مدة احلماية القانونية                  
 التكنولوجية املخترعة ، لدى تنتج لصاحب املكرسة له على كافة التراب اجلزائـري، فالرباءة متنع منافسـة    

  .الرباءة وضعية قانونية خاصة به تستلزم الدراسة لدى ستعاجل على التوايل يف املبحث الثاين 

  ــــــــــ
   .77، ند 105.مسيحة القليويب، الوجيز يف  التشريعات الصناعية، املصدر السابق الذكر، ص.د) 1(

  
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـراءة االختراع حمل االستغالل: الفصل التمهيدي ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ

  

     املبحث الثـاين
         الوضعية القانونية لصاحب براءة االختراع 
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 منل االختراع الذي تطلب     إن كل براءة اختراع متنح لصاحبها حق احتكار أي حق مانع الستغال             
ـ  93 من املرسـوم التشريعي رقـم      11شأنه، وهذا ما تقضي بـه املادة        ، فيمنع على أي شخص     17 ـ

من استغالل االختراع موضوع الرباءة بـأي طريقة صناعيـة كانت دون رخصة من املخترع، فإذا مـا                
ابعتــه قـضائيا أي تكـريس       اعتدى شخص من الغري على هذا احلق فيكون بإمكان صاحب الرباءة مت           

  : منحها له القانون، لدى البد من معاجلة هذين االمتيازين  على التوايل اليتاحلمايـة 
  

  املطلب األول
     حق صاحب الرباءة يف احتكار استغالل االختراع موضوع الرباءة

  
اع املقترن ا   القاعدة أن الرباءة يترتب عليها لصاحبها بعـد منحها حق حاجز يف استغالل االختر              

  :  ويعد هذا احلق الصميم من جوهر الرباءة، إذ مينح صاحب الرباءة وحده 
احلق يف استغالل االختراع واالستئثار بذلك ويف اإلذن باستغاللـه، وأن يعارض يف استغالل الغري                

  .لالختراع إذ احلق يف االختراع له جانبه السليب املانع للغري من استغالل االختراع 
جمرد منح الرباءة ال يكرس ربـح صاحبها، فالرباءة تسمح فقـط باستغالل االختراع بكل حرية              و  

  ) .1(ومتنع باقي املنافسني من ذلك، لدى يرجع لصاحب الرباءة أمر تنظيم االستفادة من احلق املانع 
 فالرباءة بالنسبة لصاحبها ال تعـد مبثابــة تعويض، لكن تعــد مبثــابة فرصـة   

  Une Chance إذ تفتح لصاحبها باب ال يفتح لغريه ، لكـن قـد يظهر أن من شأن هذه احلماية اإلضرار
باتمع طيلة قيام حق االحتكار إذ من املمكن أن يعمل املستغل على هتيئة السوق لرحبه فقط على حساب                  

    ).2(املصلحة العامة، طاملا ال يوجد منافس له 
  ــــــــ

)1( P.MATHELY. Le droit Français des brevet d'invention, op.cit., p.322.                                     
  .ال سيما إذا كان ذلك املستغل شركة كبرية تتمتع من قبل يمنتها على السوق  )2(

 ,J.M.WAGRET :Quelques  Aspets de l'économie des brevets d'invention : أنظـر يف ذلـك  
Propriété  Industrielle ,paris, 1966, p.202.                                                                                 

  ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـراءة االختراع حمل االستغالل: الفصل التمهيدي ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  
لكن يبيـن القانون اجلزائـري كغريه مـن التشريعـات األخرى مضـار إطـالق مدة ومدى            
االستغالل فقرر توقيت حق املخترع على الرباءة حىت يستفيـد اجلميع من االختراع ، وكذا احلد من مدى                 

ي النظر يف املدة القانونية الحتكار هذا االستغالل، هلذا يتعني البحث يف هـذين املوضوعني على التـوايل أ      
  ).الفرع الثاين(، قبل التطرق لنطاق احلق يف احتكار استغالل الرباءة )الفرع األول( استغالل الرباءة 
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  الفرع األول                

   املدة القانونية الحتكار استغالل الرباءة           

فـال يعد حق صاحب الرباءة يف احتكار       ) 1 (خيتلف النطـاق الزمين للرباءة باختـالف القوانني       
استغالل اختراعه حقا مؤبدا، وإمنا هـو حـق مؤقت مبدة معينة يعود بعدها االختراع إىل اتمع ليـصبح        
ماالً مباحا بإمكان كل فرد استغالله دون أي قيد أو شرط ودون أن يعترب استغالله هذا اعتداء على ملكية                   

  .صاحب الرباءة 
ع أن توقيت حـق صاحب الرباءة يف استغالل اختراعه يوفـق بني كل من مصلحة صاحب               والواق  

االختراع ومصلحة اتمع ، فهو يعمل على مكافأة املخترع على اختراعه ، إذ جيين من هذا االستغالل مثرة                  
ختـرع  ما أنفقه من جهد أو مال هذا من جهة ومن جهة أخرى ومراعاة ملصلحة اجلماعة اليت ساعدت امل                 

يف إظهار أفكاره وابتكاراته بأعمـال غريه وخربات سابقة يف هذا اال ، قرر املشرع توقيت حق املخترع                 
 مجيعـا يف احتكار استغالل االختراع مبدة معينة يعود بعدها االختراع إىل اجلماعة لتستفيد منه الصناعات               

 سنة سواء بالنسبة للرباءة ذاهتا أو       20ئري هي   ، ومدة الرباءة يف التشريع اجلزا     ) 2(دون دفع مقابل اإلفادة     
   .17 ـ 93 من املرسوم التشريعي رقم 15 و 9لشهادة اإلضافة وفقا للمادتني 

ويبدأ حساب تاريخ هذه املدة انطالقا من تاريخ إيداع طلب الرباءة مما يتبني كما سبق الذكر أمهية                   
ن احلاالت ال يستطيع صاحب الرباءة استغالل اختراعه        تاريخ اإليداع، إال أنه يعاب على ذلك أنه يف كثري م          

بالرغم من بدء سريان املدة نتيجة تقدمي الطلب، فال يتمكن من استغالله إال من تاريخ منحه الرباءة، لـدى                   
تأخذ بعض التشريعات بتاريخ منـح الرباءة كنقطـة بداية للمدة القانونية املكرسة حلق احتكار اسـتغالل     

  ) . 3( الرباءة، وليس بتاريخ إيداع طلب الرباءة  موضوعاالختراع
  ـــــ

من إعـداد املكتب الدويل للمنظمة العاملـية حلماية امللكية الفكرية، املصدر          " العناصر األساسية حلماية االختراعات   " أنظر دراسة بعنوان    ) 1(
  .41. السابق الذكر،ص

  .114. ، املصدر السابق الذكر، ص الوجيز يف التشريعات الصناعية: مسيحة القليويب.د) 2(
  .60.استغالل براءات االختراع،املصدر السابق الذكر،ص: مسري مجيل حسني  الفتالوي .د: ملزيد من املعلومات أنظر) 3(

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــبـراءة االختراع حمل االستغالل: الفصل التمهيدي ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  
 سنة تصبح الرباءة من األمالك العموميـة مبعـىن ميكـن            20وبعد انقضاء هذه الـمدة أي مدة         

 سنة ميكن لصاحب الرباءة أن يتخلى عن براءته وأن          20استغالهلا من أي صانع ما، وحىت قبل انقضاء مدة          
 من املرسوم التشريعي رقم     9نونيـة املنصوص عليها يف املـادة      جيرد منها يف حالة عدم دفـع الرسوم القا       

  :، فصاحب الرباءة ملزم بدفع نوعني من الرسوم مها17 ـ93



  35

  .حقوق تسجيل الرباءة عند إيداع الطلب اخلاص ا ) 1  
حقوق االحتفاظ بصالحيـة امللكية الثابتـة اليت تعترب شرط للحفاظ على صالحية الـرباءة             ) 2  
  . سنة 20ة القانونية أي طيلة املد
وتربير ذلك أنه قد يكون االختراع دون قيمـة أي ليس حمل استغالل صناعي مفيد ماليا، لدى قد                   

يتوقف صاحب الرباءة عن دفع الرسـوم السنوية مما يؤدي إىل التجريـد من الرباءة وسقوطها يف األمالك                
ـ  29العمومية، وهـذا ما نص عليـه يف املـادة          اليت تقضي بأنه     17ـ 93وم التشريعي رقـم     من املرس

" … أعاله   9يسقط احلق يف امتالك الرباءة تلقائيا إذا مل يدفع صاحبها احلقوق املنصوص عليها يف املادة                : " 
.  

 من الـمادة املذكورة أعـاله،      3 و 2لكن هذا ال مينع اإلدارة من منح آجال للدفع وفقا للفقرتني              
 أشهر إبتداًءا من تاريخ مرور سنة على اإليداع لتمكينه مـن            6اءة أو طالبها مهلة     إذ متنح اإلدارة مالك الرب    

  .دفع احلقوق املستحقة اليت تضاف إليها غرامة التأخري احملددة يف التنظيم املعمول به
 6كما أنه بإمكان مصاحل امللكية الصناعية بناء على طلب مبني األسباب يقدمه صاحب الرباءة بعد              

 األكثر من إنتهاء املهلة السالفة الذكر، أن تقرر جتديد امتالك الرباءة عقب دفع احلقوق املستحقة                أشهر على 
  .وغرامة جتديد امللكية احملددة يف التنظيم املعمول به

ـ هذا وقـد تنتهي الرباءة املسجلة يف بلدنا دون أن تنتهي يف اخلارج أو العكس وذلك طبقا ملبدأ                    
ـ استقالل الرباءات الذ : " بقوهلـا ) 1( مكرر من اتفاقية بـاريس 4 ـ  من املادة  1ي نصت عليه الفقرة 

تكون الرباءات اليت يطلبها رعايا دول االحتاد يف خمتلف هذه الدول مستقلة عن الرباءات اليت مت احلـصول                  
  ".عليها عن نفس االختراع يف دول أخرى سواء كانت هذه الدول منظمة أوغري منظمة إىل االحتاد

  
  ــــــــ
   : مكرر من اتفاقية باريس هو4 من املادة 1األصل اإلنكليزي للفقرة ) 1(

«  Patents  applied for in the verious countries of the union by nationals of countries of the 
union shall be independent of patents obtained for the sanne invention in other countries 
whether members of the union or not  »          

  

  
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـراءة االختراع حمل االستغالل: الفصل التمهيدي ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  
 التحديداز صاحب الرباءة ، إال أنه باإلضافة إىل هذا          هذا فيما خيص املدة القانونيـة املكرسة المتي        

  .الزمين مثة حتديد يف نطاق هذا احلق إذ ترد عليه استثناءات ستتناول بالدراسة يف الفرع الثاين 
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  الفرع الثـاين
     نطاق احلق يف احتكار استغالل الرباءة

  
 املرسوم من   11وع إىل نص املادة     عند التطرق لنطاق احلق يف احتكار استغالل الرباءة ، جيب الرج            

 مقصور املشار إليه أعاله والذي يسمح لصاحب الرباءة مبمارسة حقه هذا كامتياز 17 ـ 93التشريعي رقم 
  :عليه إذ ميكنه من 

  .واستعماهلا وتداوهلا جتاريا ) حمل الرباءة( صنع املنتوجات ) 1  
اع احلاصلـة على الرباءة وتسويقها     استخدام واستعمال وتـداول الطريقـة موضوع االختر     ) 2  

  .واستخدام املنتوج الناجم مباشرة عن تطبيقها وتسويقه وحيازته هلذه األغراض 
ومبنع أي شخص من الغري من استغالل االختراع موضوع الرباءة صناعيا دون رخصة منه أي               ) 3  

  .جتعل االستغالل حكرا عليه 
  :عليها قانونا ميكن إمجاهلا فيمايليإال أن هذا املبدأ ترد عليه قيود منصوص   
   :1القيـد

ـ 93 من املرسوم التشريعي رقم 12وتنص عليه املـادة     اليت تقصر حقوق صاحب الرباءة 17 
  .على األعمال املؤداة ألغراض صناعية أو جتارية،وتستبعد من جمال هذه احلقوق 

  . ـ األعمال املؤداة سوى ألغراض البحث العلمي فقط 1  
األعمال اليت ختص املنتوج املغطى ذه الرباءة أو الرباءات عقب عرض هذا املنتوج يف السوق  ـ  2  

  .قانونا 
 ـ وجود املنتوج أو استعمالـه على منت البـواخر والسفن الفضائية أو أجهزة النقل اجلوي أو  3  

  .ين دخوالً مؤقتا أو عرضا الربي األجنبية اليت تدخل املياه اإلقليمية أو الفضاء اجلوي أو التراب الوط
   :2القيـد

  كما سبق إيضاحه فإن صاحب الرباءة يتمتع بامتياز انفـراده باستغالل اختراعـه موضوع الرباءة   
  

  ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـراءة االختراع حمل االستغالل: الفصل التمهيدي ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  

  واإلفـادة منه مدة معينـة إال أنه واستثناءا من حـق املخترع هذا أجـاز املشرع للشخص الذي توصل 
 معاالختراع واستغله فعـال أو قام باألعمال الالزمة الستغالله كشراء العـدد وتركيب اآلالت والتعاقد              

يستمر يف استغالله الختراعـه حىت بعد تقدمي طلب من الغري          العمال وغري ذلك من األعمال التحضريية أن        
  .للحصول على الرباءة 
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ـ 93 من املرسوم التشريعي رقم 14فقد نصت املادة    إذا قام أحد عن حسن :"  على أنـه 17 
  :نية، عند تاريخ إيداع طلب براءة االختراع أو تاريخ األولوية املطالب به قانونا مبا يأيت 

  .وج أو استخدام طريقة الصنع موضوع االختراع احملمي بالرباءةـ صنع املنت  
  .ـ أو قام بتحضريات معتربة قصد مباشرة هذا الصنع أو االستخدام  
  " .فإنه حيق له االستمرار يف عمله على الرغم من وجود براءة االختراع املذكورة   

احلق يف استمرار االستغالل هذا      إذ أن املشرع يف هذه احلالة قصد محاية مبدأ حسن النيـة ، لكن              
  ) .1(يعد حق شخصي ومن مث ال ميكن أن ينقل للغري

إذن وباستثناء هذه القيود فـإن الرباءة تعد مبثابـة عمالً منشئا حلق املخترع يف احتكار استغالل               
احملتكر من  اختراعه يف مواجهة الكافة خالل املدة احملددة لذلـك، ومن مثة يترتب على هذا االحتكار محاية                

منافسة غريه ، إذ جيب على الكافة احترام حق صاحب الرباءة عليها، وعـدم االعتداء عليه وهذا ما سيبني                  
  :فيما يلي 

  
  املطلب الثـاين

    احلماية القانونية املكرسة حلق احتكار االستغالل
  

 عليهالعتداء  إن املشرع اجلزائري خص حق صاحب الرباءة يف احتكار استغـالل اختراعه عنـد ا              
 املراكز، عالوة على احلماية العامـة اليت تتمتع ا كافة          ) الفرع الثاين (حبماية خاصة تتمثل يف دعوى التقليد     

  ).فرع األول(القانونية 
   لفرع األولا

   )دعوى املنافسة غري املشروعة(احلماية العامة  

  : اليت  تنص على أنه 1883 من اتفاقية باريس لسنة 2 فقرة 1بالرجوع إىل نص املادة   
  ــــــ

)1                                          (A .CHAVANNE, J.J.BURST : op.cit., p.268, n.445.   
  ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـراءة االختراع حمل االستغالل: الفصل التمهيدي ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  
براءات االختراع ومناذج املنفعة والرسوم والنماذج الصناعية والعالمات        :تشمل امللكية الصناعية    "       

  ".الصناعية أو التجارية أو اخلدمة وبيانات املصدر أو تسميات املنشأ وكذلك قمع املنافسة غري املشروعة 
قمع املنافسة غري املشروعة يف كل ميادين امللكية الصناعية مبا          : يفهم أنه من أهداف هذه االتفاقية         

مـن نفس االتفاقيـة ميكن أن يعترب من أعمال        " 10"فيها براءات االختراع، وبالرجوع إىل نص الـمادة        
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كل منافسة تتعارض مع العادات الشريفة يف الشؤون الصناعية أو التجارية ويكـون             : املنافسة غري املشروعة  
  :بصفة خاصة األعمال التالية حمضورا 
ـ كافة األعمال اليت من طبيعتها أن توجد بأي وسيلة كانت، لبسا مع منشأة أحد املنافـسني أو                    

  .منتجاته أو نشاطه التجاري 
ـ االدعـاءات املخالفة للحقيقة يف مزاولـة التجارة واليت من طبيعتها نزع الثقة من منشئة أحد                 

  .نشاطه التجاري أو الصناعي املنافسني أو منتجاته أو 
ـ البيانات أو االدعاءات اليت يكون استعماهلا يف التجارة من شأنه تضليل اجلمهور بالنسبة لطبيعة                 

  .السلعة أو طريقة تصنيعها أو خصائصها أو صالحيتها لالستعمال أو كميتها
ـ 06 ـ  95 كما نظم املشرع اجلزائري أحكام املنافسة مبـوجب األمـر رقم   25ؤرخ يف  امل

  ) .1( ومنع هو اآلخر كل املمارسات واملعامالت املنافية للمنافسة املشروعة 1995يناير 
األصل يف املنافسة أا مشروعة، لكنها تصبح غري مشروعة إذا تعمد شخص إحلاق الـضرر               : إذن    

يئة على تـاجر    بشخص آخر يتمتع حبق امللكية الصناعية خاصة بني التجار جللب اجلمهورأوإعطاء نظرة س            
يف حد ذاته أو التصرف جمرد عمل يتعارض مـع أصـول املنافـسة    معني يف سلعة معينة، ويكون أحيانا العمل   
    ).2( الشريفة املشروعة املتعارف عليها يف التجارة

دعوى املنافسة غري املشروعة أوسع نطاق من احلماية القانونية اخلاصـة           : إذن يستنتج من هذا أن    
امللكية الصناعية، وحتمي كافة املراكز القانونية املوضوعية الناتـجة عن املنافسة أي أا تقرر              املقررة حلقوق   

اعتداء على صاحب اختراع معني تقدم      : احلماية ولو مل يتضمن الفعل الضار اعتداء على حق، مثال ذلك            
ول على الرباءة، وظل يباشر     بطلب إىل إدارة الرباءة ومل تصدر عنه براءة بعد أو مل يتقدم أصال بطلب احلص              

  .استغالل اختراعه مع احتفاظه بسر اختراعه

فصاحب سر االختراع، ال يعترب صاحب حق من حقوق امللكية الصناعية، وبالتايل ال يستطيع  أن                  
  ــــــــ

  .9، العدد 1415 رمضان 22ية،  الذي يتعلق باملنافسة واملنشور يف اجلريدة الرمس06 ـ 95 من األمر رقم 7 و6كل من املادة : أنظر ) 1(
 http : // www.cncpi. fr.                                                                                                      (2)  

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــبـراءة االختراع حمل االستغالل: الفصل التمهيدي ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  
  قـام يلجأ للحماية اخلاصة املكرسة مبقتضى قانون امللكية الصناعية وبالضبط قانون براءات االختراع إذا ما               

 ينـشأ يستلزم لرفع دعوى التقليد أن      : منافس بصنع مناذج من نفس االختراع مستعني بعمال املخترع ألنه           
 حمركًـا حق استئثار باستغالل االختراع، غري أن املخترع يف هذه احلالة يستطيع أن يلجأ إىل القواعد العامة                 

وكل ما  ) .1(دعوى املنافسة غري املشروعة علما أن إمكانية رفعهـا ال يشترط وقـوع االعتداء على حق               
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ملعتدي ، وأن يتمثل هذا الفعل      وقوع خطـأ من شخص ا    : يشترط لقبول دعوى املنافسة غري املشروعة هو      
إتباع أساليب غري مشروعة ومطابقة للعرف والعادات التجارية، مث حدوث ضرر للمعتدي عليه،             : اخلطأ يف 

  .وقيام عالقة سببية بني اخلطأ والضرر 
وميكن أيضا لصاحب بـراءة االختراع أي صاحب حق ملكية صناعية أن يلجأ إىل هذه الدعوى                 

حلماية اخلاصة املقررة حلماية حقه ذات الطابع اجلنائي، إذ أن هذه احلماية اخلاصة مكرسة              مفضال إياها عن ا   
فقـط للمخترع الذي اكتسب حـق من حقوق امللكية الصناعية ، أي منحت له الـرباءة، وهـذا مـا                   

  .سيتناول يف الفرع الثاين 
  

  الفرع الثـاين
  )دعوى التقليد( احلماية اخلاصة 

   

بالنسبة حلقوق امللكية الصناعية، ال سـيما فيمـا         ) 2(ضعي اجلزائري أخذ بالتقليد     إن القانون الو    
ـ 93يتعلق برباءات االختراع ، إذ نص املرسوم التشريعي رقم   31 على التقليـد يف الـمواد مـن  17 

 منه ويتضح من ذلك أن املشرع وضع محاية خاصة للمخترع ضـد كل من يتعدى علـى حـق                   33إىل  
 بالتقليد، األمر الذي يقتضي دراسة جرمية التقليد يف نقطـة أوىل قبل التطرق إىل دعـوى                صاحب الرباءة 

  .التقليد والعقوبات الواردة عليها
   :أ ـ جرمية التقليد

لكي تعترب اجلرمية، جرمية تقليد البد من توافر أركان اجلرمية االعتيادية فيهـا، وهي الركن املادي                 
  : هي كاآليت )القانوين(واملعنوي والشرعي
  ــــــ

  :للتمييز بني دعوى التقليد ودعوى املنافسة غري املشروعة أنظر ) 1(
  P.ROUBIER : Le droit de la propriété industrielle,  sirey,T.1,paris ,1952,p.307 ets,n70.ets 
  .ميه براءة التقليد هو نقيض االختراع ، ألنه عبارة عن جتاوز غري مشروع على حق اختراع حت) 2(  
  

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـراءة االختراع حمل االستغالل: الفصل التمهيدي ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  
   : الركن املادي: أوال 

، تشكل تقليـد  31ه  وبالضبط يف مادتـ17 ـ  93حسب ما يقضي به املرسوم التشريعي رقم   
  :يف الرباءة األعمال التالية

  .ـ صنع املنتوج احملمي برباءة االختراع أو استعماله أو تسويقه أو حيازته هلذه األغراض  
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  .ـ استعمال طريقة الصنع اليت حتميها براءة االختراع أو تسويقها  
دخاهلا إىل التراب الوطين أو   ـ إخفاء شيء مقلد أو عدة أشياء مقلدة أو بيعها أو عرضها للبيع أو إ                

   .استرياد بضائع مقلدة
ويتبني من خالل هذه املادة أن املشرع قد  حدد بدقة أعمال التقليد، معىن ذلك أن كل عمل غري                   

الوقائع السابقة لتسجيل طلـب     : داخل يف هذه القائمة ال يعترب عمل تقليد مبفهوم املرسوم التشريعي خاصة           
الوقائع اليت حتدث بعد تبليغ نسخة رمسية لوصف االختراع مـصحوبة بطلـب             براءة االختراع، ما عدى     

  . من املرسوم السابق الذكر 32االختراع للشخص املشتبه فيه أنه مقلد وهذا ما تقضي به املادة 
ويقع على صاحب الرباءة عبئ إثبات فعل التقليد الذي يكون بكافة الطرق القانونية ، ولقد كرس                  

:  يف هذه احلالة لصاحب البـراءة دليل خاصا ميكنـه من إثبات فعـل التقليـد يتمثل يف   التشريع الفرنسي 
 مـن قـانون   5 ـ  615 وهذا ما تنـص عليه املادةLa  Saisie  contre  façon" حجز ما مت تقليده " 

  ) .1(امللكية الفكرية الفرنسي 
على ترخيص ملمارسـة احلجـز،      إذ بإمكانه اللجوء إىل رئيس احملكمة املختصة من أجل احلصول             

 للقيام ذه املهمة أي ممارسة  huissier  de justiceوهذا مبوجب أمر قضائي يعني مبوجبه حمضـر قضائي 
احلجز على املنتوجات املفترض أا مقلدة لالختراع موضوع الرباءة ، أو القيام بوصفهـا فقط يف حمـضر،          

خببري خمتص يف ميـدان االختراع الـذي يقوم مبـساعدته يف  مرفقا  ويقـوم احملضر القضائي بعمله هـذا 
  ـــــــــ

 Le Propriétaire d'une demande de brevet, ou le ":   يقـضي مبـا يلـي    5 ـ  615النص األصـلي للمـادة   
Propriétaire d'une demande de certificat d’utilité, ou le propriétaire d'un brevet ou d'un 
certificat d’utilité a la possibilité de faire la preuve par tous moyens de la contrefaçon dont 

il se prêtent victime.                                                                                                          
  IL est par ailleurs en droit de faire procéder, sur ordonnance du présidant du tribunal de 

grand instance du lieu de la contrefaçon présumée, par tous huissiers assistes d’experts de 
son choix, à la description détaillée, avec ou sans saisie réelle, des produits ou procédés 

prétendus contre faits. L’ordonnance est éxcutoire par provision. Elle peut être 
subordonnée à une consignation par le requérant. Dans la même ordonnance, le président 

du tribunal peut autoriser l’huissier à procéder à toute constatation utile en vue d’établir 
l’origine, la consistance et l’étendre de la contrefaçon … »         

 
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـراءة االختراع حمل االستغالل: الفصل التمهيدي ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  
 وصف تقنية املنتوج املقلد أو طريقة صنعـه ، األمر الذي جيعل لـه دليل مـادي على عملية التقليد اراة         

 يوم من تاريخ احلجز لرفع دعوى التقليد وإال أصبح 15الختراعه ، وبعد ذلك يكون لصاحب الرباءة مهلة       
دليل احلجز باطل، وكان بإمكان الشخص املمـارس عليـه احلجز الرجـوع على صاحب الرباءة بطلب              

  ) . 1(تعويضات عن اخلسائر اليت حلقته نتيجة لذلك 
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ادي جلرمية التقليد، لكن إىل جانب هذا الركن مثة ركن آخر يتمثـل             إذن هذا فيما خيص الركن امل       
  .يف الركن املعنوي 

   :الركن املعنوي: ثانيا 
 سـوء وهو القصد اجلنائي أو سوء النية ، فالسؤال الذي يطرح هنا هو معرفة فيما إذا كان يشترط      

  .النية يف تقليد الرباءة أم ال ؟
 الذكر، يالحظ أن املشرع اجلزائري قـد اكتفـى بوصـف             السابق 31بالرجوع إىل نص املادة       

اليت تشكل تقليد فقط فلم ينص على ما يـدل على اشتراط توافر سوء نيـة املقلـد يف تقليـد        األعمـال   
االختراع ، األمر الذي ميكن أن يستنتج من خاللـه أن جرمية التقليد جرمية ماديـة حبتة، يعـين يعاقـب                   

  :قلد، إال أنه ال ميكن التسليم ذا الرأي لعدة أسباب منهاعليها بغض النظر عن نية امل
 93 من املرسوم التشريعي رقـم       22أن القانون يقرر دائما نشر الرباءة وهذا ما تنص عليه املادة              

  .، لدى ال ميكن االعتداد باجلهل بصدور الرباءة 17ـ
سن نيـة الشخص الـذي      من نفس املرسوم الذي يشري إىل ح       14وكذا بالرجوع إىل نص املادة        

احملمي بالرباءة، أو قـام بتحـضريات      قام بصنع منتوج الرباءة أو استخدم طريقة الصنع موضوع االختراع           
لنفس الغرض كما سبق اإلشارة إليه، فعلى ضوء هذه املادة يستخلص أن للنية دور هام جـدا يف عقوبـة                    

  . التقليد ألا تدل على وجود الركن املعنوي هلذا الفعل 
   :الركن القانوين: ثالثا 

وهوأن ينص القانون على هذه اجلرمية، وأن يضع هلا العقاب الالزم، والنص األساسي يف                  
، السابق الذكرالـذي يعـد      1993 ـ12ـ7 املؤرخ يف    17 ـ 93هذا امليدان هو املرسوم التشريعي رقم       

  .مبثابة نص خاص تكميلي لقانون العقوبات 
 موضوعكان املذكورة ، يشكل فعل االعتداء الناتج من الغري على االختراع            إذن وبتوافر هذه األر     

  . .الرباءة جرمية تقليد تكون حمل دعوى تعرف بدعوى التقليد كما سيأيت بيانه الحقا

  ــــــــــ
)1(    A.CHAVANNE, J.J. BURST : op.cit., p.268 ets.                                                           

  http : // www. inpi, les information pratique. 
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـراءة االختراع حمل االستغالل: الفصل التمهيدي ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  
   :ب ـ دعوى التقليـد

ذا ما مت االعتداء عليه، فحسب ما تقضي به         بإمكان صاحب الرباءة رفع دعوى تقليد حلماية حقه إ          
ميكن لصاحب براءة االختراع أو من لـه حـق   :"  فإنه 17 ـ  93 من املرسوم التشريعي رقم 33املادة 
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 الـسابقة   31امتالكها أن يرفع دعوى قضائية ضد أي شخص قام أو يقوم بالتقليد حسب مفهوم املـادة                 
  " .الذكر

ه الدعوى هو مالك الرباءة أو من له احلق يف امتالكهـا، ويف             إذن فاألطراف املؤهلة بتحريك هذ      
حالة ما إذا كانت الرباءة مشتركة فإنه بإمكان كل شريك يف الرباءة أن يرفع دعـوى تقليـد لفائدتـه،                    

  .ويقومون برفع هذه الدعوى أمام احملكمة املختصة للنظر يف دعوى التقليد
 براءة سارية املفعول ولو أن القانون يسمح برفـع          ـ وجيب على صاحب الرباءة أن يربر أنه حيمل          

هذه الدعوى مباشرة بعد إيداع الطلب، حيث أن احلماية تبدأ من تلك النقطة كما سبق تبيانه، لكنه جنـد                   
  .أن القاضي يؤجل الفصل يف الرتاع إىل غاية تسليم الرباءة 

 34لرباءة ، وهذا ما آثارته املـادة         ويكون بإمكان املدعى عليه يف دعوى التقليد، املطالبة بإلغاء ا         
ميكن املدعى عليه يف أية قضية مـن القـضايا   : "  إذ تنص على أنه17 ـ  93من املرسوم التشريعي رقم 

  ". أعاله، أن يرفع دعوى بإلغاء براءة االختراع حسب اإلجراء نفسه 32املذكورة يف املادة 
الدعوى قيد يتعلق باملدة اليت جيـب فيهـا         ـ إال أنه يرد على حق صاحب الرباءة يف حتريك هذه              

 سنوات من ارتكاب اجلنحـة وإال سقط حقه يف حتريك هذه الدعوى            5اختاذ إجراءات املتابعة وهي مدة      
ومن أجل ردع الغري من االعتداء على حق املخترع، كرس قانون براءات االختـراع عـدة جـزاءات أو                   

  .عقوبات مدنية وأخرى جزائية :  يف عقوبات ملرتكيب اجلرائم السالفة الذكر تتمثل
   :  أ ـ العقوبات اجلزائية

ـ 93 من املرسوم التشريعي رقـم       35وفقا ملا تقضي به الفقرة الثانية من املادة            ، يعاقـب   17ـ
 دج إىل   40.000 أشهر وبغرامة تتراوح ما بـني        6احلبس من شهر إىل     : مرتكب جرمية التقليد بعقوبتني     

  .  دج أو بإحدامها400.000
واملالحظ هنا على املشرع اجلزائري هو نصه على عقوبة خاصة تعد مبثابة عقوبة استثنائية عن مـا                   

هو مطبق عموما على اجلنح العادية على األقل فيما يتعلق بالغرامة ألا أكثر شـدة لدى فهي تعد مبثابـة                   
  .عقوبة رذعية ملنع اقتراف مثل هذه اجلنحة 

  
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـراءة االختراع حمل االستغالل: الفصل التمهيدي ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ

  
   :ب ـ العقوبات املدنية

 يف  الرباءةإذ مل تقتصر محايـة املشرع اخلاصة حلقوق امللكية الصناعية وبصفة خاصة حلق صاحب                
 من املـادة    2ية، إمنا مشلت أيضا احلماية املدنية إذ تنص الفقرة          احتكار استغالل اختراعه على احلماية اجلنائ     
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  على منح تعويضات مدنية إذا أثبت الطالب ارتكـاب تقليـد             17ـ93 من املرسوم التشريعي رقم      33
، وختضع هذه التعويضات للسلطة التقديرية للقاضي، كما أن هلذا األخري إمكانية منـع مواصـلة                الختراعه

 إجراء آخر منصوص عليه يف التشريع املعمول بـه إال أن املشرع اجلزائـري مل حيـدد                التقليد واختاذ أي  
احملكمة أو حىت   ، ولكنه قصد من ذلك مصادرة األشياء املقلدة ونشر احلكم إما على مستوى              أخرىإجراءات  

   .اجلرائد اليومية
  .وجب الرباءة األمر الذي يضمن للمخترع عدم االعتداء مرة ثانية على حقه املكرس له مب  
 ـ ويف األخري ميكن القول بأنه إذا كـان القانـون مينح لصاحب الرباءة حق احتكار استغالل االختراع                 

حملها، ويكرس له محاية خاصة، فهذا كله من أجل ضمان استغالل فعال يستفيـد منه اتمع أي ضـمان                  
ن صنـع املوضوع الذي تغطيـه الرباءة      استخدام االختراع يف عامل الصناعة إذ يتمخض ذلك االستغالل ع         

  . واإلجتار به واالنتفاع
 يكمنذلك أن النجاح االقتصادي الذي حيققه أي اختراع بالنسبة للدولة اليت أصدرت الرباءة إمنا                 

 منـه يف حتقيقه عمالً لديها إذ ذا االستغـالل خترج األفكار الكامنـة يف الرباءة إىل واقع حمسوس تستفيد       
 يف تطورها الصناعي إذ ال يكفي يف هذا الصدد جمرد نشر الوصف والرسم الذي يرفق بطلب الرباءة         اجلماعة

  . الدولة ذاته اليت أصدرت الرباءة لتحقيقه هذا اهلدف ومن هنا تربز أمهية االلتزام باستغالل االختراع يف إقليم 
ختراع سواء بنفسه مباشرة إذا لدى يلتزم صاحب الرباءة مقابل ما يتمتع به من حقوق باستغالل اال        

ما توفرت له اإلمكانيات املادية والبشرية املطلوبة ملثل هذا االستغالل ،أو عن طريق الغري فاملخترع ويف كثري     
من األحيان يفتقر لتلك اإلمكانيات لدى يلجأ إلبـرام عقود مع الغري مـن أجل ضمان أحسن اسـتغالل     

  . أخرى بصفة جربية الختراعه سواء بصفة إرادية وأحيانا
لدى هتدف هذه الدراسة إىل تبيان أهم الطرق القانونية اليت تكرس هذا االستغالل وميكن أن تقسم                  

 وطرق،  )الباب األول   ( طـرق االستغالل غريالناقلـة مللكية بـراءة االختراع       : هذه الطرق إىل طائفتني     
  ) .ين الباب الثا(االستغالل الناقلة مللكية براءة االختراع 
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   :متهيــد

  
إن براءة اإلختراع هي مال له قيمة اقتصادية ، وهي ذه الصفـة تدخل يف اجلانب اإلجيايب للذمة                   
 للمخترع ومن مث ميكن أن تكون حمال لكثري من التصرفات القانونية اإلرادية من جانبه، ويف غالـب                  املالية

 يف بيـع اختراعه أو التخلي عنه ائيا ولكن أمـام قلة إمكانياته الفنيـة              األحيان جند أن املخترع ال يرغب     
 الستغالل إختراعه بنفسـه، يلجأ إىل إبرام عقود متكن الغري من التمتع فقط حبقـه يف اسـتغالل                  املاليةأو  

 على اإلختراع حمل الرباءة ملـدة معينة لقـاء مقابل مايل حمـدد أو كضمان لدين عليه أو ألجل احلصول               
  .قروض مالية ، ويظل بذلك حمتفظا مبلكيته للرباءة ولإلختراع حملها

 لكنه قد ال حتقق هـذه العقود اإلرادية اهلدف املرجـو منها املتمثل يف االستغالل األمثل والفعال               
 لالختراع موضوع الرباءة ، أي يكون االستغالل على حنو ال يشبع املصلحة العامة بكميات كافية ومقعولة،               
كما أنه يف حاالت أخـرى قد ال يقوم صاحب الرباءة بإستغالل إختراعه كلية،فيكون من املنطقي يف هذه                 
احلاالت أن متكن الدولة غريه باستغالل هذا االختراع دون نقل ملكيته، فمجرد احلـصول علـى بـراءة                  

 إىل التساؤل حول فعالية     االختراع من دون استغالهلا يؤثـر سلبا على االقتصاد الوطين، األمر الذي يؤدي           
 قـد هذه الطرق املفروضة من قبل الدولـة فيما إذا كانت تسد النقص يف استغالل براءات االختراع الذي                 

  .  يظهر على الطرق اليت خيتارها صاحب الرباءة مبحظ إرادته ؟ 
 منختراع  لدى وملعاجلة مثل هـذه اإلشكالية ينبغي النظر يف كل من السبيلني الستغالل براءة اال               

 اجلربية، والطـرق الغري اإلرادية أي      ) الفصل األول (دون نقـل ملكيتها أي كل من الطـرق اإلراديـة         
  ) .الفصل الثاين(
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  الطرق اإلراديــة ـــــــــــــــــــــــــــ: ـــــــــــــــ الفصل األول 

  
 إذ  الرباءةخيتارها صاحب الرباءة مبحـظ إرادته الستغالل إختراعه حمل         وهي الطرق التعاقدية اليت       

 على إمكانية نقل احلقوق النامجـة عـن بـراءات    17 ـ  93: من املرسوم التشريعي رقم23تنص املادة 
  .أو شهادات اإلضافة احملتملة أو الطلبات املتصلة بذلك /  واإلختراع
  : قانونيتني مهاوميكن إمجال هذه الطرق أساسا يف طريقتني  
عقد الترخيص باستغالل براءة االختـراع الذي يكون موضوع املبحث األول ، وعقد رهن براءة                

  .اإلختراع موضوع املبحث الثاين 
  

  املبحث األول 
    Contrat de licence: عقد ترخيص استغالل براءة اإلختراع

  
 للغري بـذلك، أي مبوجب إتفاق بني       قد يلجأ صاحب الرباءة إىل استغالهلا عن طريق منح ترخيص           

كل من صاحب الرباءة واملرخص له ، يستطيع هـذا األخري أن يقـوم باستغالل اإلختراع موضوع الرباءة                
   .)1(بالشروط واألوضاع املنصوص عليها يف العقد مقابل مبلغ من املال 

 مبوجبه صاحب الرباءة    ذلك التصرف القانوين الذي يتنازل    : لدى ميكن تعريف عقد الترخيص بأنه       
أو من آلت إليه حقوقه عن حقه االستئثاري يف إحتكار استغالل إختراعه كلية أو جزئيا وذلك خالل مدة                  

 يدفع على هيئة إيراد أو عوائد، وعلى )La  Redevance)2 معينة لقاء مبلغ حيدد يف العقد يسمى باإلتاوة 
  .وله للمرخص له هو التمتع حبق االستغالل فقطذلك فهذا العقد ال ينقل ملكية الرباءة فكل ما خي

  ـــــــ
)1(http ://www.cncpi.fr                                                                                                                           
)2 (P.ROUBIER :  op.cit., T.2,p.260,n.183.                                                                                            

A.CHAVANNE, J.J.BURST : op.cit,p.202, n.311.                                                                    
J.J.BURST, Breveté et licencié, leurs rapports juridiques  dans le contrat de licence, 
coll.CEIPI, L.I.T.E.C, 1970,n.13,p.17.                                                                                     

    
  .147. ، ص1968مسيحة القليويب، املوجز يف امللكية الصناعية والتجارية، مكتبة القاهرة احلديثة، مصر ،. د : راجع أيضا 
  .402. املصدر املذكور سابقا ، ص:جالل أمحد خليل . د
  .108. ، ص1967حممد حسين عباس، التشريع الصناعي، دار النهضة العربية ، القاهرة ،. د
وس، دور السلطة العامة يف جمال براءات اإلختراع ، دراسة مقارنة، رسالة دكتواره، كلية احلقوق، جامعة عني الـشمس ،                    نسيوت حليم د  . د

  .341. ، ص1982القاهرة، 
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  الطرق اإلراديــة ـــــــــــــــــــــــــــ: ـــــــــــــــ الفصل األول 

  
  

د الشائع استعماهلا يف احلياة العملية وميثل أداة        لدى يعترب عقد الترخيص اإلختياري هـذا من العقو         
 الالزمةالذي ال تتوفر لديه اإلمكانيات      : اقتصادية هامة الستغالل براءات اإلختراع نظرا لفائدته للمخترع         

  .الستغالل اإلختراع شخصيا مدة معينة ويرغب يف أن يعود إليه إحتكار االستغالل
 سرقد الترخيص الوسيلـة اليت متكنـه من اإلطالع على         فيعد ع : ـ أما بالنسبة للمرخص لـه        

  .اإلختراع وطريقة تشغيله ومن مث اكتساب معرفة فنية جديدة
 الكتسابفيمثل بالنسبة هلا أمهيـة كربى فهو الوسيلـة أمام صناعاا          : ـ أما بالنسبة للجماعة       

  . معارف فنية جديدة مما يؤدي إىل تقدمها الفين واالقتصادي
ارة جامعة فـإن عقد الترخيص يتضمن من حيث موضوعـه مجيع احلقـوق القانونية والفنية      وبعب  

   .)1(واالقتصادية اليت م األطراف كافة واليت ترتبط بطريقة مباشرة أو غري مباشرة باستغالل الرباءة 
 وجيـا التكنولوإذا كان عقد الترخيص يكتسب هذه األمهية باعتباره إحـدى وسائل تبادل أسرار               

وأصبح تنظيمه من املسلمات يف تشريعات الدول املتقدمة ، فإنه ال يلقى أي تنظيم قانوين مناسب يف غالبية                  
تشريعات الدول النامية برغم أمهيته الكربى ، إذ أا أشارت إىل هـذا العقد ولكن دون تنظيم ، كما هو                   

يل والتأصيل يف هذه الدراسة ملعرفة مدى تأثري        احلال بالنسبة للتشريع اجلزائري، األمر الذي سيتناول بالتحل       
ذلك على أداء هذا العقد الدور املنتظر منه باعتبـاره مصدر أساسي لتبادل أسرار التكنولوجيا واسـتغالهلا            

املطلب (التكييف القانـوين هلذا العقد والقواعد العامة اليت حتكمه         : ومن أجل ذلك البد من معرفـة أوال        
  ).املطلب الثاين ( ر يف اآلثار القانونية املترتبة عليه ، قبل النظ)األول

  
  املطلب األول 

            التكييف القانوين لعقد الترخيص وقواعده العامة
  

حسب ما هو معروف فـإن عقد الترخيص هـو ذلك العقـد الذي خيول مبقتضاه مالك الرباءة                 
  .تراع حمل الرباءة مبقابل وملدة معينة لشخص واحد أو عدة أشخاص التمتع حبقه يف استغالل اإلخ

فما هو واضح وظاهر جليا من خالل هـذا التعريف أن عقـد الترخيـص يقترب من الكثري من                  
األنظمة القانونية املعروفة ، األمر الذي يطرح إشكال حتديد الطبيعـة القانونية هلـذا النوع من العقود حىت             

  .ة، وحتديد القواعد القانونية اليت حتكمهيتسىن متيزه عن باقي األنظمة املوجود

  ــــــــ
  .400.املصدر السابق الذكر، ص : جالل أمحد خليل . د: راجع ) 1(
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  الفرع األول        
   الطبيعة القانونية لعقد الترخيص        

  
د من احملاوالت الفقهية اليت أجريت من أجل إظهار االقتراب املوجود بني عقد الترخيص              مثة العدي   

  .وعدة أنظمة من القانون العام، لكن أغلبية هذه احملاوالت باءت بالفشل
  

 ، إذ يف كليهما يتمتع      L’usufruitـ فهناك من شبه عقـد الترخيص اإلختياري بـحق اإلنتفاع            
   .)1( الشيء على حني تبقى ملكية الرقبة لآلخر شخص حبق التمتع باستغالل

  
إال أن هذا التصوير ال ميكن األخذ بـه ذلك ألنه على الرغم من صحة هذا التشابه، توجد العديد                    

من األحكام اليت تفرقهما، فاحلق يف االنتفاع ينتهي مبوت املنتفع ولكن ليس كذلك بالنسبة لترخيص إذ ال                 
  . طرفيه ينتهي هذا العقد مبوت أحد

  
 يف  األصلـ كما يكون بإمكـان مالك الرباءة أن مينح عدة تراخيص الستغالل نفس البـراءة إذ                 

عقـد الترخيص هـو أنه ال مينـع على املرخـص مـن منح تراخيص أخرى ، يف حني أنه ال يتـصور                   
  .)2(وجود أكثر من حق انتفاع واحد على نفس املال 

  
رخص لـه أن يتنازل عـن احلق الناشئ عن عقد الترخيص، أي           ـ من ناحية أخرى ال ميكن للم        

مباشرة االستغالل إال مبوافقة املرخـص إذ عقد الترخيص يعد من العقود القائمـة على اإلعتبار الشخصي               
Intuitu  personnae  يف حني أن املنتفع يستطيع أن يتنازل عن حقه يف االنتفاع لشخص آخر، فـاحلق يف 

  .نيا بعكس حق املرخص له الذي يعد حقا شخصيا فقط االنتفاع، حقا عي
  

  ــــــــــــــــــ
)1  (J.J.BURST : Breveté et licence leurs rapports  juridiques dans le contrat de 

licence,op.cit.,p.20.                                                                                                                    
، 1987حسام حممد عيسى، نقل التكنولوجيا، دراسة يف اآلليات القانونية للتبعية الدولية، دار املستقبل العريب، الطبعة األوىل،القاهرة،               .  د )2(
  .334. ص
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  Contrat de louageهب غالبية الفقه احلديث إىل تشبيه عقد الترخيص بعقد اإلجيـار  ـ لدى يذ  
  .ألنه مبثابة تنازل صاحب الرباءة عن االنتفاع حبق استغالل االختراع إىل املرخص له . )1(

  :فالفقيه روبيه يؤكد هذا التصوير بقوله   
« Sil est vrai que le contrat de licence confère  au licencie les jouissance du droit 

d "exploitation, qui est un des attributs du brevet, il n ya rien de plus que dans le contra de 

louage, ou le preneur obtient aussi la jouissance de la chose par le moyen d un droit, qui 

n’est qu un droit de créance ».         
ـ لدى فالواقع أن عقد الترخيص ليس إال نوعا من اإلجيار، مبا يعنيه ذلك من اعتبار حق املرخص                    

  .له يف التمتع باستغالل االختراع جمرد حق شخصي، ومن احتفاظ املرخص مبلكية االختراع حمل الترخيص 
و صورة خالصة وقد أيد القضاء الفرنسي يف جمموع أحكامه هذا الفقه اعتبارا بأن عقد الترخيص ه     

وهذا بالنظر إىل وجـه الشبه بني التزامـات الطرفني يف كل من عقد      .)2(من عقد اإلجيار يرد على الرباءة       
اإلجيار وعقد الترخيص، إذ يلتزم املالك بتمكني املستأجر من االنتفاع بالشيء املؤجر، نفس االلتزام بالنسبة               

ـ         ه واملستأجر من دفع األجرة ، فضال عن أن احلق يف رفع            ملالك الرباءة، على حني يلتزم كل من املرخص ل
دعوى التقليد على من يعتدي على حق االحتكار يبقى ملـالك الرباءة ، ومن جهة أخرى فإن وحدة الشبه                  
تقوم أيضا يف حالة فسخ العقد، ففسخ عقد اإلجيار وعقد الترخيص ال يكون له أثر رجعي، كما وأن عقد                   

   .)3(يسري يف حق املشتري اجلديد بشرط أن يكون ثابت التاريخ الترخيص كعقد اإلجيار 
  ـــــــ

)1( P.ROUBIER :  op.cit., p. 264,n.184.                                                                             
- A.CASALONGA :Traité théorique et pratique des brevets d’invention ,T1,L.G.D.J.  

paris,1949, p.432,n.757.  
- E.POUILLET : op.cit., p.355,n.284.  
- J. MOREL, De la licence d’exploitation en matière de brevets d’invention, thèse, 

Lyon 1926, p.11 
- J.M.MOUSSERON, Encyclopédie Dalloz, Droit commercial, 2éme éd, V° : Brevet 

d’invention ,1994,n.452.      
،           1929مسيحة القليويب، النظام القانوين لالختراعات جبمهورية مصر العربيـة، جملـة القـانون واالقتـصاد، العـدد األول ،                  .د: راجع أيضا 

  .272.ص 
  .190.، ص1964ـ  مطبعة ضة مصر،القاهرة،3أكتم أمني اخلويل، الوسيط يف األموال التجارية ، اجلزء ـ. د
  .109. لتشريع الصناعي، املصدر السابق الذكر، صحممد حسين عباس، ا. د
)2( Paris,22juin1922,Ann.Prop.ind.1922, p.353 ;trib.com.Seine.20octobre,1922,Ann.prop. 

Ind,1923,p.288 ;cour d’appel d’Angers, 2 ch.19 janvier 1976,Gazette du palais, 1997, p.15, 
n.37 et 39.                                                                                                                                  

 .  404.املصدر املذكور سابقا ، ص: جالل أمحد خليل .د) 3(
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ـة العديد من الفوارق اهلامـة بني العقدين، فاملستأجر ليس ملزم باالنتفاع           ـ إال أنه ومع ذلك مث     
بالشيء املؤجر ما دام أنه يقوم بأداء األجرة املقابلة حلقه هذا ، لكن يف عقد الترخيص فإن املستفيد منه أي                    

ختراع أساسه املرخص لـه ملزم ذا االستغالل لذلك يف الغالب يكون التعاقـد بالترخيص يف استغالل اال    
االعتبار الشخصي ، كأن يكون املرخص له ذو مسعة جتاريـة أو صناعية معينة أو ذو إئتمان كبري ميكنه من                   
استغالل االختراع على أحسن وجه أي أن توفر الكفاءة الفنية واملالية يف املرخص له تعد من الشروط اهلامة                  

    .يف إبرام عقد الترخيص 
املؤجر يكون حكرا على املستأجر دون سواه، أما يف عقد الترخيص فإن            كما أن االنتفاع بالشيء       

هذا االقتصار ال يكون إال بنص خاص يف العقد ، ذلك ألن األصل أن يكون الترخيص بسيطا لدى فال مينع                    
  .املرخص له من إبرام تراخيص أخرى الستغالل االختراع ذاته

 أحكام كل من عقد الترخيص وعقد اإلجيار إال  ـ وإذا كان كل ما تقدم ال ينفي وحدة الشبه بني            
  .)1(أنه جيب تطبيق أحكام هذا العقد األخري بكل حتفظ 

 نوع ، يكيف عقـد الترخيص على أنه عقد من          )2(ـ وهناك رأي آخر سائد يف الفقه األملـاين         
 عقدله يف   نظـرا لقيام روابـط إجيابية بني كل من املرخص واملرخص          " شبه شركة   : " خاص على أنـه    

الترخيص شأنه شأن الشركاء يف عقد الشركة الذين تربطهم صالت إجيابية من أجل حتقيق املنفعة املشتركة،             
، أو باإلستغاللزيادة على تشابك وتـداخل التزامات الطرفني سواء من حيث إمكانيـة املشاركة يف القيام  

  .ذلك االلتزام املتبادل لإلفادة من التحسينات 
 الواقع يبقى عقد الترخيص يف جوهره أقرب إىل عقد اإلجيار منه إىل عقد الشركة، ألن                ـ لكنه يف    

 االلتزامـات هذا األخري ال يقوم على اإلعتبار الشخصي على عكس عقد الترخيص وعقد اإلجيار أين تكون                
 انعقادمها، فال   املتبادلة بني كال الطرفني من نفس الطبيعة إذ كما سبق الذكر لالعتبار الشخصي دور هام يف               

  .ينشئ عن عقد الترخيص إال حقا شخصيا باالستغالل للمرخص له فقط
  . ويف اية املطاف يتبني بأن عقد الترخيص هو عقد خاص يأخذ من النظام القانوين لعقد اإلجيار 

  
  ــــــــــــــــــــــ

  
 K. NORWACHI: Le contrat de licence de brevet d'invention et les   :راجـع يف هـذا اـال   ) 1(

règles de concurrence du traité de Rome relatif au marché  commun, thése, paris 1972,p.45 
)2 (J.J. BURST : Breveté  et licencié ,Leurs rapports juridique dans le contrat de licence, 

op.cit, p.21.                                                                                                                                
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 تراخيصواألصل يف الترخيص أن ال يترتب عليه ـ كما سبق القول ـ حرمان املرخص من منح     
   .)1( أخرى للغري ومن استغالل االختراع بنفسه مامل ينص عقد الترخيص على خالف ذلك صراحة أو وضمنا

 يـرخص   مبعىن أنه ال جيوز لصاحب الرباءة أن  Exclusiveيكون عقد الترخيص إستئثاري فقـد   
   . )2(لشخص آخريف استغالل اإلختراع ذاته ويعد هذا النوع من التراخيص األكثر إنتشارا يف احلياة العملية 

 أهم القواعد   هذا فيما خيص الطبيعـة القانونية لعقـد الترخيص ، األمر الذي يفتح اال لدارسة              
  .القانونية العامة اليت حتكم هذا النوع من العقود 

  
  الفـرع الثاين

   القواعد العامة اليت حتكم عقد الترخيص    
  

أي 17 ـ  93لقد أشار التشريع اجلزائري لعقـد الترخيص مبوجب املرسوم التـشريعي رقـم     
باالستغالل  ترد عادة وغالبا على بـراءات        القانون احلايل لرباءات االختراع، باعتبـار أن عقود الترخيص         

 ولقـد  26 إىل 24يف املواد مـن  " بإنتقال احلقوق " ، حيث تناوهلا يف الباب الرابع منه واملعنون  االختراع
 من القسم األول ـ املعنون بالرخصة التعاقدية إذ تـنص   24نص على التراخيص اإلرادية مبقتضى املـادة 

" …ة االختراع أن مينح شخصا آخر رخصة استغالل اختراعه بواسطة عقد            ميكن صاحب براء  : " على أنه   
.  

 عقدفبمجرد قراءة نص هـذه املادة يظهر بأن املشرع اجلزائـري مل يشترط شكل خاص إلبرام               
الترخيص أي أن عقد الترخيص هو عقد رضائي ينعقد مبجرد االتفاق ما بني الطرفني دون حاجة إىل إجراء                  

عقاده، أي ال يلزم النعقاده شكل خاص، وإن كان الغالب أن يتم كتابة، إذ ال ميكن أن                 شكلي أو رمسي الن   
) 3(يكون العقد مربما من الناحية العملية إال بالكتابة، فشرط الكتابة إذن ضروري إلثبات عقد الترخيص                

.  
  

  ـــــــــــ
  : على أنه 29 إذ ينص يف مادته 1960بشأن االختراعات لسنة  وهذا ما أخذ به املشروع النهائي للقانون النموذجي للدول العربية )1(

   ال يترتب على منح الترخيص حرمان املرخص من منح تراخيص للغري أو من استغالل االختراع بنفسه ما مل ينص على غري ذلك يف العقد ـ1" 
 أو من استغالل االختراع بنفسه ما مل ينص  ـ يترتب على منح ترخيص قاصر على املرخص له حرمان املرخص من منح تراخيص للغري 2   

  " .على غري ذلك يف عقد الترخيص 
)2(Albert CHAVANNE, Propriété  incorporelle, Revue trimestrielle de droit commercial 

tome XXIV , paris, 1971,p. 84-85,n.9.                                                              
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  مـارس 3 املـؤرخ يف  54 ـ  66وهذا ما نص عليه القانون السابق بشكل صريح أي أمر رقم   
 واملتعلق بشهادات املخترعني وإجازات االختراع ، إذ يشترط لصحة عقد الترخيص الكتابة وتوقيع              1966

فـال ينتج عقد الترخيص أثره بالنسبة للغري إال بعد إمتام إجـراء            . ) 1(الطرفني يف العقد وضرورة تسجيله      
ا لتمكني السلطة املختصة التسجيل، فحسب ما هو معروف فإن مثل هذا التسجيل يعد إجراء ضروري وهذ       

والغري من العلم بكل عقد وبقيمته االقتصادية والعائد املنتظر من هذا االستغالل مع فحص شروط العقـد                 
وبنوده، لدى ال يفهم عدم نص املشرع اجلزائري يف القانون احلايل لرباءات االختراع أي املرسوم التشريعي                

اليت تأخذ به جل التشريعات احلديثة، فقد يكـون تـرك            على مثل هذا اإلجراء الضروري       17 ـ 93رقم  
  .ذلك للتنظيم إال أن هذا األخري مل يوضع إىل يومنا هذا 

 Lettreكخطاب إعالن النوايا : ـ وعادة ما يسبق إبرام عقد الترخيص النهائي اتفاقـات خمتلفة   

d’intention )2( أو الوعـد بالترخيص ، Promesse de licenceالـذي  العقدخري يعد مبثابة  ، فهذا األ 
يلزم مبقتضاه صاحب الرباءة مبنح ترخيص باإلستغالل إذا مـا أظهر املرخص لـه االحتمايل إرادته باملوافقة          

 وضمنهذا الوعد التزام بالتعاقـد أين يكون الواعد مدين واملوعود له دائنا يف اآلجال              لعرضه إذ ينشأ عن     
  .هذا العقد التحضرييالشروط واألشكال املتفق عليها يف 

ـ ويربم عقد الترخيص النهائي الستغالل براءة االختراع بني مالك الرباءة وشخص من الغري، قد                 
 للـرباءة يكون هذا األخري شخصا طبيعيا أو معنويا ، لذا جيب أن يكون مانح الترخيص هو املالك احلقيقي                  

باطل ا، وال ميكن للمرخص له يف هذه احلالة         املسجل يف السجل الوطين للرباءات وإال عدى عقد الترخيص          
التمسك حبسن نيته، إذ جيب عليه أن يتأكد ويتحقق قبل أي مفاوضات إلبرام العقد من أن الشخص الذي                  
سيتعاقد معه هو املالك احلقيقي للرباءة وهـذا بطلب مستخرج من السجـل الوطين لرباءة االختراع الذي               

  .يثبت هذه امللكية 
  

  ـــــ
جيوز للطالب أو لصاحب اإلجازة أن مينح لشخص :"  ـ إذ تنص على أنه 54 ـ  66 منه ـ أي األمر رقم  41وهذا ما تقضي به املادة  )1(

  .آخر مبقتضى عقد رخصة استغالل اختراعه 
 لدى املـصاحل    وجيب أن يثبت عقد الترخيص كتابيا وأن يكون موقعا من قبل الطرفني املتعاقدين، وجيب أن يكون كل عقد ترخيص مسجال                   

  ".املختصة مقابل دفع رسم، وال يكون للرخصة أثر بالنسبة للغري إال بعد إمتام هذا التسجيل 
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أي خطاب يعرب بصورة مبدئية وعامة عن الرغبة يف التعاقد، فمراده إذن هو اإللتزام ببذل عناية، ويفتح جمال املفاوضات بقصد الوصول إىل ) 2(
  .نتيجة 

عقود نقل التكنولوجيا يف جمال التبادل الدويل ، أطروحة دكتوراه ، ديـوان املطبوعـات               : نصرية بومجعة سعدي  .د: ت أنظر  ملزيد من املعلوما  
   .129.، ص1987اجلامعية ، اجلزائر، 

  الطرق اإلراديــة ـــــــــــــــــــــــــــ: ـــــــــــــــ الفصل األول 

  
 منحه مع وكيل صاحب الرباءة إذ بإمكان هذا األخري          لكن يف بعض احلاالت قد يتعاقد املرخص ل         

 يفرضوكالة عامة للغري كي يقوم بإبرام عقود تراخيص الستغالل براءة اختراعه ، فاالحتياط يف هذه احلالة                 
على املتعاقد مع وكيل صاحب الرباءة التأكد من سلطاتـه املخولة له مبوجب هذه الوكالة قبل التعاقد معه                 

ن السجل التجاري وسجل املؤسسة يف حالـة التعاقد مع املوكلني الشرعيني ملؤسسات            كطلب مستخرج م  
  .جتارية مالكة لرباءة اختراع 

  :ـ كما جيب على املرخص له التأكد زيادة على ذلك من   
وهذا بتقدمي طلب للمعهـد الوطين للملكية الصناعية كي يقدم له وصف كامل        : ـ صحة الرباءة      

  .ليها براءة االختراع موضوع العقد فيما إذا كانت الرباءة قد تقادمت أو ما حنو ذلك للحالة اليت هي ع
 ظـاهر إذ قد يكون حمل الترخيص يتمثل يف طلب الرباءة كما هو            : ـ قوة طلب استحقاق الرباءة        

، فما يـصدق  "…أو الطلبات املتصلة بذلك …" 17 ـ  93 من املرسوم التشريعي رقم 24يف نص املادة 
  .الرباءة بعد منحها يصدق على طلبها قبل اختاذ قرار املنح ومنذ التقدم بالطلب على 

 فمنففي حالة ما إذا كانت الرباءة القانونية اليت متنح احلماية لإلختراع حمل الترخيص مل تسلم بعد                   
للملكية املستحسن على املرخص لـه طلب من مودع الطلب تقدمي املراسـالت املتبادلة مع املعهد الوطين               

الصناعية حىت يعرف وبدقة حالة إجراء طلب الرباءة فيمـا إذا كان سيقبل أم ال ؟ وملعرفة فيما إذا كان من    
  .مصلحته إبرام مثل هذا العقد أم ال؟ 

ـ هذا كله يف حالة ما إذا كانت الرباءة ملك لشخص واحـد ، لكن ماذا عن حالة ما إذا كانت               
 يكون له احلق يف هـذه احلالة إلبرام عقد الترخيص ؟ هل يكون بإمكان              الرباءة ملك لعدة أشخاص ، فمن     

  .كل شريك منهم أن مينح ترخيص الستغالل الرباءة املشتركة مبفرده أم ال بد من موافقة باقي الشركاء ؟

بتفحص نصوص القانون احلايل لرباءات االختراع يالحظ بأنه مل ينظم مثل هذه احلالـة واكتفـى               
ن براءة االختراع قد تكون ملك مشترك لعدة أشخاص اشترك يف إجناز االختراع، عكس مـا                 على أ  بالنص

بإمكانية كل شريك يف الرباءة من       ) 1(على ذلك، وقضى  هو عليه األمر يف القانون الفرنسي الذي نص صراحة          
  ــــــــــ

  :النص األصلي للمادة يقضي  . 1992 جويلية 1ادر بتاريخ  الص597 ـ 92 فقرة جـ و د ـ من القانون رقم 29 ـ 613بالضبط يف املادة ) 1(
« La Copropriété  d’une demende de brevet ou d’un brevet est régie par les dispositions 
suivantes :  …………… 
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c) «chacun des Copropriétaires peut concéder à un tiers une licence d"exploitation non 
exclusive à son profit, sauf à indemniser équitablement les autre Copropriétaires qui 
n"exploitent pas personnellement l"invention ou qui n’ont pas concédé de licence 
d"exploitation. A défaut d’accord amiable, cette indemnité est fixe par le tribunal de 
grande instance… 

  الطرق اإلراديــة ـــــــــــــــــــــــــــ: ـــــــــــــــ الفصل األول 
  الطرق اإلراديــة ـــــــــــــــــــــــــــ: ـــــــــــــــ الفصل األول 

  
 تعويـضا حملها لفائدتـه وهذا بإبرام عقود ترخيص مع الغري لكن بشرط أن يقوم بتقدمي  استغالل االختراع

ي الشركاء الذين ال يستغلون االختراع شخصيا أو مل يقدموا رخصا لالستغالل، ويف حالة ما إذا                عادال لباق 
مل يتم االتفاق حول هذا التعويض ، فإنـه يتم اللجوء إىل القضـاء لتحديده ، هذا إذا ما تعلق األمر بعقد                    

ري ، فإنه ال مينح إال      ترخيص بسيط أي عادي ، أما إذا كان عقد الترخيص مـع شرط القصر أي االستئثا              
وعلى الشريك الذي يعارض  Autorisation  judiciaireمبوافقة كل الشركاء أو مبوجب رخصة قضائيـة 

منح هذا الترخيص أن يربر رفضه هذا ، ويبقى للمحكمة أمر تقدير ما إذا كان رفضه هذا مربر أم ال، ومن                     
  .مث إمكانية قبول مثل هذا الترخيص أم ال ؟

 منأجل تفادي الرتاعات املستقبليـة اليت قد تظهر نتيجة امللك املشترك للرباءة ، يكون              لدى ومن     
األفضل أن يقوم املشرع اجلزائـري بتنظيم أحكام هذه احلالـة مبوجب نصوص قانونية أي تنظيمها تنظيما          

الل مثل هذا قانونيا ـ على مثل القانون الفرنسي وكافـة التشريعات األخـرى، حىت يتسىن تسهيل استغ 
  .النوع من الرباءة 

ـ هذا بالنسبة للشخص املؤهل إلبرام عقد الترخيص ، وانطالقا من أطراف العقد أيضا قد يكون                  
  :عقد الترخيص

  .إذا كان أطرافه كذلك ـ أي أشخاص عاديني : ـ مدينا   
  .إذا مت انعقاده بني شخصني ينطبق عليهما صفة التاجر: ـ أو جتاريا  
عقد الترخيص املربم بني خمترع كيميائي وشركة جتارية، فالعقد يف          : كون خمتلط مثل  ـ كما قد ي     

 طرقهذه احلالة بالنسبة للمخترع مدين، أما بالنسبة للشركة فهو جتاري، وملثل هذا التمييز أمهيته من حيث                 
يت قد تنشأ تطبيقا     ال ومسائل اإلثبات، ومن حيث اختصاص احملاكم التجارية أو املدنية بالفصل يف املنازعات           

   .   )1(هلذا العقد
ـ كما قد يكون عقد الترخيص مطلقـا أو حمدد النطاق، إذ قد يكون التـرخيص باالسـتغالل                   

 ألنـه قـد ينـافس        )2(كليا أو جزئيا أو حمددا مبنطقة معينة أو ملدة معينة على حسـب االتفاق يف العقد              
   .)3( الذي قدم هلم الترخيص املستثمرين املرخص هلم منتجات مورد التكنولوجيا

d) une licence d'expploitation exclusive ne peut être accordé qu’avec l’accord de tout les    
Copropriétaires ou par autorisation de justice. »                                                                       
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يعطي صاحـب الرباءة للشخص املرخص له حق       : ـ ففي حالـة الترخيص باالستغـالل الكلي       
  استغالل االختراع يف أي إقليم طوال مدة الرباءة 

  ـــــــــــ

)1 (F. GILLE : les problèmes de propriété industrielle dans les contrats relatifs au   
transfert de la propriété d'entreprise brevetées, mémoires, paris, Mars 1977, p.7.                 

)2  (http ://www. Societeinternational  com/ fr.                                                                       

  

  

 شروط يتحـدد حق املرخص له باالستغالل حبسب        :ـ أما يف حالة الترخيص باالستغالل اجلزئي        
العقد فقد يقتصر حقه باالستغالل يف إقليم معني أو خالل مدة معينـة، أو يكون مقتصر على تطبيق جمال                  
حمدد لالختـراع، أي يف نطاق تكنولوجي حمدد أو موعـة حمددة من املنتجات يف الوحدة اإلنتاجية حمل                

     . )1(العقد
التصنيـع واالستعمال والبيع، غري أن العقد قد       :  يـرد نطاق احلق يف االستغالل على      وبصفة عامة    

حق ينص على أن تقتصر حقوق املستفيـد على واحدة من املراحل السابق ذكـرها ، فقد يتضمن العقد                 
ية كأن مينح صاحب بـراءة بطار    . التصنيع دون البيع ، أو صنع السلعة وفقا حلاجـة منشأة املرخـص له             

 فيمتنعكهربائية لشركة صناعـة السيارات ترخيصا بصناعـة البطاريات يف حدود حاجة وصناعة سياراا             
على املرخص له صناعة البطاريات ألجل بيعهـا للغري، هـذا وقد يقتصر الترخيص على بيع السلعة دون                

   .)2(صناعتها، ويطلق عليه يف هذه احلالة بالترخيص بالبيع 
مرخص لـه أن يتجـاوز نطاق عقـد الترخيص ، فإذا ما جتاوز ذلك كأن يصنع              ـ وال جيوز لل     

  .املنتجات بينما كان عقد الترخيص يقتصر على حق البيع فللمرخص حق مقاضاته بدعوى التقليد
أما إذا قام بالعكس أي قام ببيع السلعـة أو استريادها بينما كان يقتصر حقه على الصنع مبوجب                   

  .احلق يف مقاضاته بدعوى املزامحة غري املشروعةعقد الترخيص فله 
ـ كما ميكن حتديد مـدة ومكان االستغالل بنص يف العقد ، ويف غياب مثل هذا النص يربم عقد                    

 وذلكالترخيص ملباشرة االستغالل على كافة األقليم الذي منحت عليـه الرباءة ،أو ملـدة صالحية الرباءة               
 ملدةاقدين، إال أنـه كثريا ما تربم عقـود الترخيص الستغالل براءة االختراع            تطبيقا لإلرادة املفترضة للمتع   

 لتملـك أطـول من املدة القانونيـة املقـررة الحتكار استغالل هـذه الرباءات ، حبيث يصبح العقد أداة               
يدعو متلقي  التكنولوجيا حىت بعد انتهاء مدة االحتكار القانوين، األمر الذي يدعو إىل التساؤل عن ما الذي                

إىل قبول مثل هذا الشرط التعسفي؟ وحىت بفرض قبوله له عند إبرام العقد نظرا              ) املرخص له ( التكنولوجيا  
لضعـف مركزه التفاوضي ، فما الـذي يدعو إىل التمسك بعقـد الترخيص واالستمرار يف اإللتزام بدفع               

   االختراع يف الدومني العام؟    اإلتاوات بعد انتهاء مدة الرباءة مبا يترتب على ذلك من سقوط

" فيـات اإليطاليـة   " يف إحدى املصانع البولونية بواسطة شـركة  "بترخيص فيات" فقد أثري موضوع تصدير السيارات البولونية املصنوعة)3(
  .وبفضل األسعار املنخفضة هلذه السيارات كانت املنافسة شديدة بينها وبني السيارات اإليطالية 
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الواقع أن األسباب اليت تدعو الطرف املرخص إىل هذا السلوك متعددة ولكنها كلها ترتبط بشكل                 
مباشر أو غري مباشر بآليات التبعية التكنولوجية، فقد يقبل املرخص له االستمرار يف االلتزام بعقد الترخيص                

أجل احلصول على بعض مكونات اإلنتاج اليت حيتكر املورد صناعتها          نظرا حلاجته إىل مورد التكنولوجيا من       
  الـيت واليت خيشى أن ميتنع عن تـوريدها له إذا ما توقـف عن دفع اإلتاوات قبل اية مدة عقد الترخيص                   

  ــــــــــــ

)1 (P.ROUBIER : op.cit., T.1, p.252.                                                                                          
  الطرق اإلراديــة ـــــــــــــــــــــــــــ: ـــــــــــــــ الفصل األول 

  

  .تتجاوز مدة براءة االختراع 

ـ وقد يكون الدافـع أيضا هو خشية الطرف املتلقي أن ميتنع مورد التكنولوجيا  عن تزويده يف                   
يدة اليت قد حيتاجها املتلقي حىت تبقى لـه القدرة على االستمرار يف املنافسة على           املستقبل بالتكنولوجيا اجلد  

  . إخل …األسواق أو خلوفه من أن حيرمه املورد من حق استخدام عالماته التجارية 
وإزاء هذه املمارسات التعسفية إىل الـنص       . ) 1(لدى اجتهت العديد من تشريعات الدول النامية          

يف إاء عقد الترخيص عند اية صالحية براءة االختراع ، وذلك دون اعتبار ملا ينص               عن حق املرخص له     
 العقد يف هـذا الشأن، فمثـل هذا التنظيم القانوين حيد من استمرار املرخص مـن سـيطرته علـى                   عليه

  .التكنولوجيا املرخص ا 
ـ 93ريعي   رقمهذا ولقد أتى النظام القانوين املعمول بـه حاليا أي املرسوم التش    خبطـوة  17 

 منه وبالضبط يف الفقرة الثانية على       24فعالة تتماشى مع التشريعات احلديثة للدول النامية إذ نص يف املادة            
  .يف عقد الترخيص ) 2(بطالن الشروط املقيدة 

 من املنافع هذه الشروط اليت غالبا ما ختل مببدأ املساواة التعاقدية، وحترم البلدان النامية من االستفادة          
املنتظرة من إبرام هذه العقود، كل ذلك بسبب خشية أصحاا من ذيوع سر االختراع ومعرفته من الغـري،         
فمثل هذا احلظر القانوين يعد من إجيابيات هذا القانون يف هذا اال لضمان حرية التجـارة الدوليـة، أي                   

لشروط خطرا على مصاحل الدول النامية فغالبا ما        ضمان حرية التعامل بالتقنية املرخص ا ، إذ متثل هـذه ا          
 تنازله عن حـق     مقابليفرض الطرف القوي يف العقد أي صاحب الرباءة شروط تعسفية يف عقد الترخيص              

  .االستغالل ومعرفته الفنية وأسراره الصناعية 
تعددة فمثل هذه الشـروط يربرها أصحاب الرباءات ، وغالبـا ما تكـون الشركات  العمالقة امل            

 والتعرضاجلنسيات بوصفها املالكة ألغلب الرباءات املودعة يف البلدان النامية بأا تعد مقابل حتمل املخاطر               
  للتقلبات السياسية املفاجئة يف الدول النامية 

  ــــــــــــــــــــــــــــ

  . 203.، بند 183و 182.مد حسين عباس، امللكية الصناعية واحملل التجاري،املصدر السابق الذكر،صحم.د)2(
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 بشأن حتديـد    1981 أكتوبر   23بتاريخ  " بريو" ر يف   ، والقانون الصاد  141 وبالضبط يف مادته     1970 لسنة   39 كالقانون اهلندي رقم   )1(
حقوق والتزامات أطراف عقود الترخيص يف استغالل التكنولوجيا األجنبية والرباءات من خطر امتداد عقد الترخيص إىل ما بعد انتـهاء مـدة              

  .1977 لسنة 2442قم  من املرسوم ر71 منه، والقانون الفرتويلي وبالضبط يف املادة 19الرباءة وبالضبط يف املادة 
جمموعة الشروط اليت يفرضها مورد التكنولوجيا على املستورد لتتقيد حريته يف استعمال التكنولوجيا اليت تنتقل               : يقصد بالشروط التعسفية  )  2(

نتيجة حاجته للتكنولوجيا   إليه أو يف التصرف يف اإلنتاج الذي حيصل عليه من استعماهلا، ويضطر املتلقي إىل قبوهلا دون مناقشة كطرف متعاقد                    
  .حمل العقد بسبب عدم توافرها يف السوق، وألنه ال يستطيع احلصول عليها من جهة أخرى نظرا الحتكار املورد هلا 

  
  الطرق اإلراديــة ـــــــــــــــــــــــــــ: ـــــــــــــــ الفصل األول 

  

 الدول النامية ملنح مزيدا من الضمانات     إال أن هـذا التفسري ال يقوم على أي أسـاس وذلك لدفع            
واحلقوق واالعفاءات لإلستثمارات األجنبية الوافدة ، ويضطر املتلقي إىل قبوهلا دون مناقشة كطرف متعاقد              
نتيجة حاجته للتكنولوجيا حمل العقد بسبب عدم توافرها يف السوق احمللية ، وال يستطيع احلصول عليها من                 

  .ملورد هلاجهة أخرى نظرا الحتكار ا
   )1(:ـ وتتجسد هذه البنود التعاقدية اليت تتضمن هذا النوع من القيود على سبيل املثال يف  
 أو  املنتجـ الشروط اليت تلزم املرخص له بدفع نسبة كبرية من قيمـة اإلتاوة قبل البدء يف تصنيع                   

  .استعمال الطريقة 
 احلاجـات للمرخص له باإلنتاج إال لسد      ـ الشروط اليت متنـع التصدير للخارج حبيث ال يسمح            

  .الوطنية دون احلق يف اإلنتاج للتصدير للخارج خشية املنافسة 
ـ فرض رواتب وأجور عالية للمدراء والفنيني الذين ينتدبون من قبل بائعي التكنولوجيا للمرخص                

  .له ال تتناسب مع مستويات األجور السائدة يف الدول النامية
 اليتزم املرخص له باسترياد املواد اخلام أو أجزاء معينة من املنتج من املرخص أو               ـ الشروط اليت تل     

  .تؤدي إىل استريادها بأسعار مغال فيها أي أسعار تزيد على األسعار السائدة يف السوق 
ـ الشروط اليت تلزم املرخص له وحده بأن ينقل ما يدخلـه من حتسينات على االختراع موضوع          

 علـى ىل املرخص  من دون مقابل، فال بد من اإلفادة من التحسينات اليت يدخلها املرخص                عقد الترخيص إ  
 وتربرهـا االختراع موضوع العقد خالل مدة سريانه ألن تلك التحسينات هي أثر من آثار عقد الترخيص،                

خص له هو   املصلحة اجلماعية للدول النامية بصفة عامـة يف ضرورة اإلفادة مبا هو جديـد ، ذلك ألن املر               
 حتـسينات الطرف األوىل بالرعاية حيث ال تتوفر لديـه إمكانيات البحث والتجربة اليت يستطيع ا إدخال               

  .على االختراع موضوع عقد الترخيص
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ـ الشروط اليت متنع املشتري من التعامل مع الشركات األخرى يف اال الذي مت االتفاق عليه مع                   
رار الصناعيـة وبـهدف منع إقامـة نوع من املنافسة مع خمتلف مالكي           املرخص حبجة احملافظة على األس    

  …التكنولوجيا 
 يف  والـدخول ـ فكل هذه الشروط من شأا احلد من قدرة الدول النامية على التوسع يف اإلنتاج                  

ـ 93األسواق العاملية لدى فنص املرسوم التشريعي رقـم   تقدما  على حظر مثل هـذه الشروط يعد 17 
، واملمنوعةوة إجيابية يف التشريع اجلزائري إال أنه يعاب عليه عدم إيراده لقائمة هـذه الشروط املقيدة                وخط

  ـــــــــــ
، الويبو،  جنيف ، منـشور يف        1960 من املشروع النهائي للقانون النموذجي للدول العربية يف شأن االختراعات لسنة             22 راجع املادة    )1(

  .1991ردنيني، العدد األول والثاين، لسنة جملة نقابة احملامني األ
  الطرق اإلراديــة ـــــــــــــــــــــــــــ: ـــــــــــــــ الفصل األول 

  
رمبا فسح اال يف حتديدها للجهات املختصـة أو للسلطة التقديرية للقاضي، فهذه الشروط هي يف الواقع                

  .ل احلصركثرية ومتنوعة ومن مث ال ميكن أن تأيت على سبي
 بأن إيراد مبدأ بطالن الشروط املقيـدة مـن   )1(ـ لكن ومن وجهة نظر أخرى، هناك من يرى    

شأنه أن خيرج عقد الترخيص من صفته العقدية أي أن يصبح عقدا منظما له شروطه وقواعـده اخلاصـة                  
  . يكون من أثـر ذلـك إحجام الغـري من منح تراخيص يف ضوء هذه القيود وقـد

 أنه وإن صح هذا النظر إىل حد كبري فإن إيراد مثل هذا القيـد يعد مبثابة ضرورة للحفاظ                  والواقع  
على املصاحل االقتصادية للدول النامية جتنبا للشروط التعسفيـة اليت ال تسمح هلا مبثل هـذا االستغالل، فال                

ارة الدول النامية وكـذا     شك أن هلذه الشروط أثرا سلبيا على حرية التجارة الدولية بوجه عام ، وعلى جت              
تنميتها االقتصادية وما يتعلق باملبـادالت اليت تسعى إىل إقامتها مع الدول املتقدمـة يف جمال التصنيع ونقل                
التكنولوجيا بوجه خاص، حبيث يسعى الطرف املصدر دومـا إىل تدعيم موقفه يف السوق الدولية بتضييق               

 الذية املستفيدة عن طريق إدراج بنود مقيـدة يف عقد الترخيص           حرية املنافسة التجارية للبلد أو للمؤسس     
يعترب أساس املعاملة حمل نقل التقنيات ، وبذلك يسعى بائع التكنولوجيا إىل االحتفاظ ضمن عملية التحويل                
هذه على االمتيازالتقين الذي حيتكره ألجل منع الطـرف الثاين يف العقد من أن يتحول يف مدى زمن معني                  

  .نافس سواء يف سوق التقنية حمل التعاقد أو فيما خيص اإلنتاج الصناعي اليت تدره هذه التكنولوجياإىل م
لذلك جيب أن يتضمن التشريع احلـايل لرباءات االختراع قائمة ذه الشروط على أن تفسر بصفة                 

  .مرنة وفقا لظروف كل عقد على حدة
 خيتلـف راءة ناتج جديد فإن حتديد مبلغ اإلتاوة فمثال إذا كان موضوع العقد الترخيص باستغالل ب    

حسب ما إذا كان اهلدف من اإلنتاج هـو إشباع حاجات السوق احملليـة أو إشباع أسواق جماورة حيث                 



  59

 مث  ومنيباشر فيها املرخص نشاطه خاصة إذا كانت شركة متعـددة اجلنسية تباشر نشاطها يف إقليم جماور                
  هذا اإلقليم يربره يف هذا احلالة طلب أمثان مرتفعة كإتاوة وال يعد هذا تعسفيا فإن شرط املنع من املنافسة يف 

ـ كذلك خيتلف تفسري هذه الشروط حسب ما إذا كانت التكنولوجيا حمل العقد جديدة تستعمل                 
ألول مرة يف اإلنتاج أو استعملت من قبل يف دول أخرى أو جمرد طريقة لتصنيـع ناتج معني فال جيب أن                    

عن البال بأن مورد التكنولوجيا هدفـه األساسي يف الدخول يف إبرامـه لعقود التراخيص هو حتقيق               يغيب  
  .أرباح له يف املقام األول فهي املقابل هوداته ونتائج أحباثه وخرباته املكتسبة 

 ـ ويف األخري البد من اإلشارة إىل أنه إذا كان مثـل هذا اخلطر يسمـح بضمان حرية التجارة                  
 االلتزاماتواملنافسة فإنه ال يضمن النقل احلقيقي لالختراع ، هذا األخري الذي يتوقـف إىل حد كبري على                 

  .املفروضة مبقتضى عقد الترخيص وهذا ما سيكون موضوع الدراسة يف املطلب الثاين 
  الطرق اإلراديــة ـــــــــــــــــــــــــــ: ـــــــــــــــ الفصل األول 

  

   الثاين املطلب
                         اآلثار القانونية املترتبة على عقد الترخيص

  

 منإن صاحب الرباءة بإبرامـه لعقد الترخيص ال يفقد ملكيـة براءته إذ ال يؤدي إىل نقل الرباءة                   
 املتفق املرخص للمرخص له، ولكن مينح مبقتضاه حق استغالل الرباءة فقط، أي جمرد االنتفاع ا على الوجه   

  .عليه يف العقد
وطبقا ملبدأ حرية اإلرادة ، فإن املتعاقدين يتمتعون حبرية تعاقديـة كبرية لتحديد وتعريف مضمون                

 من 106ومدى االلتزامات املترتبة عـن عقد االستغالل فالعقـد شريعة املتعاقدين وفق ما تقضي به املادة      
تزامات خمالفة للنظام العام، فالقانون اجلزائري سكت عن        القانون املدين لكن بشرط أن ال تكون هـذه االل        

تنظيم عالقة املرخص واملرخص له تاركا بذلك اـال لتطبيق القواعد العامة ومن مثة منح  لألطراف حرية                 
التعاقد، لكن هذه  احلرية جيب أن متارس يف إطـار قانوين موجود من قبل وطاملا أن عقد الترخيص يقترب                   

  .ار فيطبق إذن النظام القانوين هلذا األخري حبرص من عقد اإلجي
 املترتبـة لذا ومن أجل دراسة اآلثار القانونية املترتبة على هـذا العقد البد من النظر يف االلتزامات                  

، قبل التطرق للمنازعات اليت قد تنشأ عن مثل هذا العقد ملعرفة كيفية تسويتها               )الفرع األول ( على طرفيه   
  )اين الفرع الث( 

  الفرع األول 

   االلتزامات املترتبة على طريف عقد الترخيص 

 .447.املصدر املذكور سابقا، ص:جالل أمحد خليل. أنظر د)1(
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إن سكوت التشريع اجلزائري عن تنظيم عالقـة املرخص واملرخص له يف إطار عقد الترخيص ال                 
مينع من إبـراز وبيان التزامـات كل من الطرفني من خالل األحكام والقواعـد اليت جاءت ا النصوص                

  .من إثراء هذه األحكام مبا جاء به الواقع العمليالقانونية العامة، و
ـ وطاملا أن عقـد الترخيص من العقود التبادلية فإنه ال بد من التطرق إىل االلتزامات املترتبة على                   

  .عاتق كل واحد من طرفيه 
    Les obligation à la charge  du concédant االلتزامات املترتبة على املرخص) أ

  . ، فإن املرخص ملزم باحترام إلتزامني قانونيني، والتزامات أخرى ذات طبيعة تعاقديةبصورة املؤجر  
  
  

  الطرق اإلراديــة ـــــــــــــــــــــــــــ: ـــــــــــــــ الفصل األول 

  
  :وتكمن االلتزامات القانونية يف 

  . ـ االلتزام بالتسليم 1  
  . ـ االلتزام بالضمان 2    

   L’obligation de délivrance: سليم االلتزام بالت) 1
 منيرتب عقد الترخيص على عاتق الطرف املرخص التزام بالتسليم، أي التزام بتمكني املرخص له                 

حيازة واالنتفاع باالختراع حمل الرباءة ، وامتناعه عن وضع أي عائق أو حاجـز أمام هذا االستغالل فيلتزم      
رف املرخص لـه مجيع الوسائل الالزمة لضمان استغالل كامل         صاحب الرباءة نتيجة لذلك بوضع حتت تص      

  .)1() كاخلطط ونتائج الدراسات والتحاليل( لالختراع موضوع الترخيص 
  :ويتم حتديد التزام املرخص يف هذا الشأن إما   
حيث يتضمن العقد يف هذه احلالة بيانا مفصال عن املعلومات التكنولوجية اليت            : ـ بشكل تفصيلي    
  . املرخص بتقدميها للمرخص له وعن الوثائق املدونة فيها هذه املعلومات يلتزم

حيـث يقتصر العقد على النص على التزام املرخص بتقدمي كافة املعلومات : وإما بشكل إمجايل  ـ    
 إذا  املنتجالالزمة الستخدام الطريقة الصناعية إذا كان بصدد اختراع الطريقـة الصناعية أو للحصول على              

  .بصدد اختراع املنتج كان 
ولكن مهما كانت الطريقة اليت يتم ا حتديد التزام املرخص، فغالبا ما يتضمن نـص العقد إشارة                  

إىل أن التزام املرخص بالتسليم يشمل كافة املعلومات اليت يف حيازتـه أو اليت ستدخل يف حيازته مستقبال                 
يستخدمها املرخص بالفعل يف وحداته اإلنتاجية، ومن مث        أثناء مدة العقد، وأن هذه املعلومات هي تلك اليت          

   . )2(فهي كافية للحصول على نفس النتائج اليت حيصل عليها املرخص يف مصانعه 
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  :وهكذا فإن حتديد التزام املرخص بالتسليم يتم من زاويتني   
  .حجم ومدى املعلومات اليت يلتزم املرخص بتقدميها للمرخص له:األوىل هي  
فعالية هـذه املعلومات مبعىن أن هذه املعلومات هي تلـك املطبقة بالفعل يف الوحدات      : ة هي الثاني  

  .اإلنتاجية التابعة للمرخص 

  
  ــــــ

  .411.املصدر املذكور سابقا، ص: جالل أمحد خليل . د: راجع ) 1(
  .372. املصدر املذكور سابقا، ص:  حسام حممد عيسى.  راجع د)2(

حمسن شفيق، نقل التكنولوجيا، من الناحية القانونية ، مطبعة جامعة القـاهرة            . د: ا يتعلق بتحديد مضمون االلتزام بالتسليم         راجع أيضا فيم  
  .74.،ص1984والكتاب اجلامعي، مصر، 

  
  الطرق اإلراديــة ـــــــــــــــــــــــــــ: ـــــــــــــــ الفصل األول 

  

ترخيص استغالل االختراع حمل الرباءة على نقل املعرفة الفنية         ـ لكن قد يتفق األطراف إىل جانب          
أي جممـوع املعلومات التقنيـة الـيت ال   ) Know  how) 1 و Savoir faireللمرخص له ما يعرف بـ 

تدخل يف االختراع حمل الرباءة واليت تفيد املرخص له،إذ تعد الزمة لوضع تقنيات االختراع موضع التطبيق                
ن املعلومات املتضمنة يف بـراءات االختراع غري كافيـة بذاا الستخدامها يف العمليـات              ما تكو  غالباإذ  

 ، حبيث يقتضي مثل هذا االستخدام حصول الطرف املرخص له على املعرفة الفنية السرية املكملـة               اإلنتاجية
متكنه من اسـتغالل     االختراع ، لدى يرغب املرخص له يف أن يكون مالك هلذه املعرفة الفنيـة اليت                لرباءة

االختراع املرخص به يف أحسن الظروف وبـدون اللجوء إىل األحباث اليت قد تـستغرق مـدة طويلـة                  
وتكاليف باهضة، فاملعرفة الفنية وإن مل تكن ضرورية يف حتقيق االختـراع ، فهي ضروريـة الستغاللـه               

تفق األطراف نتيجـة لذلك على     يف أحسن الظروف وأيسرها، حيث يتم االستغالل بطريقة فعالـة لدى ي          
التزام املرخص بنقل املعرفة الفنية اليت ميتلكها للمرخص له إىل  جانب املعلومـات اخلاصة باالختراع احملمي                

ترخيــص باسـتغالل    :  أي   املـزدوج  يف هذه احلالة بصدد ما يعرف بعقود الترخيص          ونكونبالرباءة،  
  .رخيص باملعرفة الفنية غري املمنوح عنها براءة االختراع احملمي مبوجب براءة االختراع، وت

معايري وأشكال نقلها ومثن تزويد     : وإذا ما مت االتفاق على نقل املعرفة الفنية البد أن حيدد يف العقد              
املرخص له ا، والطرف الذي يتحمل تكاليف نقلها، ففي حالة عدم االتفاق يف العقد على ذلك فإنه جيب                  

  :هذه املعرفة الفنية هي على عاتق املرخص له طبقا ملبدأ أن تقرير بأن كلفة نقل 
   Les Créance sont quérables et non portablesالدين مطلوب وليس حممول   
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 والالزمةـ وإذا كان الطرف املرخص يضمن للمرخص لـه تقدمي كل املعلومات اليت يف حيازته                 
ة هذه املعلومات إال أنه ال يضمن بأي حال من أن الطرف            للقيام بالعمليات اإلنتاجية ، كما يضمن له فعالي       

املتلقي سوف يتمكن من استخدام هذه املعلومات يف العملية اإلنتاجية، فمحل عقد الترخيص هو نقل احلق                
يف استعمال التكنولوجيا ـ االختراع، حمل الرباءة، إال أن مثل هذا النقل ال يعين بأي حال نقل القدرة على  

  .ختراع فنقل املعلومات ال يكفي وحده إذا مل يكن املتلقي قادر على استغالهلا وتطبيقهااستعمال اال

  ــــــــ
إن عبـارة املعرفـة الفنية هي من أصل أمريكـي وعلى وجـه التحديد كانـت شائعة هناك يف اللهجة الدارجـة كاختصار لعبـارة                  )1(

"Know – how to do it "  وتؤدي ذلك، مث راح هذا التعبري ينتقل شيئا فشيئا إىل هلجة رجـال  يف معىن معرفة كيف تعمل ذلك
األعمال هناك مع حتميله معاين متعددة بعضها يلتقي مع مدلوله األصلي والبعض ال يتجاوز أن يكون مدلوال جمازيا هلا مث راحـت هـذه                  

ـ م ـ أ على أا مل تكتسب مـدلوهلا االصـطالحي    و  : العبارة تستخدم للمرة األوىل مبدلول اصطالحي يف جمال امللكية الصناعية يف 
جمموع املعارف ذات الطبيعة الفنية املستعملة يف : و ـ م ـ أ مث بريطانيا، ففي القارة األوروبية أي   : الراهن إال يف الثالثينات األخرية يف 

  .لشخصي أو المكانية التنازل عنها للغري الصناعة غري القابلة ملنح براءة عنها واليت حيتفظ ا صاحبها سرا إما الستعماله ا
                                            .R.PLAISANT :  Le Know – how , B.D.P.I, 1977, n.48: أنظر يف ذلك 

  الطرق اإلراديــة ـــــــــــــــــــــــــــ: ـــــــــــــــ الفصل األول 

  
خص يتعهد بنقل املعلومات ولكنه ال يتعهد بتمكني الطرف         وبعبارة أكثر وضوح، فإن الطرف املر       

   .)1(املتلقي من استخدام هذه املعلومات بالفعل
ففي كثري من األحيان يعجـز الطرف املرخص له من تنفيذ هذه املعلومات التقنية املنقولة إليه لدى              

 بذلك يف عقد الترخيص أو       سواء بإدراج نص صريح    )2( باملساعدة التقنية يتفق الطرف املرخص بتزويده     
  .مبوجب اتفاق منفصل عنه 

االلتزام بتقدمي املساعدة التقنية ال يعد من االلتزامات التبعية اليت          : فما هو متفق عليه فقها هـو أن          
 املـرخص يفرضها عقد الترخيص على املرخص ، فكثري ما يربم طـريف عقد الترخيص اتفاق منفصل يلتزم                

  .خص له عند بداية وانطالق التصنيعمبقتضاه مبساعدة املر
 وشـروط وجيب على األطراف حترير مثل هذا االتفاق بـدقة حبيث يتم تبيني بصفة واضحة مدى                 

، املرخصكتنظيم عمليات التدريب وحتديد مثن اخلدمات اإلضافية اليت قـد يقدمها الطرف            : هذه املساعدة 
الفنيني املتخصصني الذي يرسلهم الطرف املتلقي على       : فعادة ما يوافق املرخص على أن يستقبل يف مصانعه        

 االتفاق  نفقته للتدريب ، على أن يتم حتديد عدد الفنيني وتاريخ بداية التدريب ومدته وبرنامج التدريب يف               
  .املنفصل 
أو يقوم املرخص بإرسال عددا من الفنيني إىل مصانع الطرف املتلقي ليقدموا لـه املشورة والرأي                 
  .فع املتلقي مثن خدمام بشكل منفصلعلى أن يد
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إال أنه يعاب على الدول النامية بـما فيها اجلزائر إرسالـها ألشخاص ال تتوفر فيهم كل املقاييس                  
واملؤهالت املطلوبة لتلقي ما يتم شرحه هلم يف إطار اكتساب التكنولوجيا املرخص باستغالهلا األمر الذي ال                

  .راع بشكل مالئم يضمن النقل احلقيقي هلذا االخت
فاالختراع باعتباره تكنولوجيا صناعيـة أي جمموع املعارف واملهارات املتعلقة بكيفية التصنيع ال              

ميكن تصور حتقيق نقله من جمتمع ما إىل جمتمع آخر غريب بصورة شاملـة وكاملـة إال عن طريق جمهود                  
 واملعلومات املنقولة إليـه ، مث بعد ذلك        دؤوب للمجتمع املتلقي هلذه التكنولوجيا، كي يستوعب املعارف       

  يتوصل إىل تكييفها واستخدامها استخدامـا أمثل، لدى جيب أن يكون الطرف املتلقي ـ املرخص له ـ 

  
  ـــــــــ

)1( Phillipe. KALA: Typologie des contrats de transferts de la technologie, L.I.T.E.C, 
paris, 1977,p.343.                                                                                                                       

بكوا عبارة عن مبادرة وقيام معطي التكنولوجيا بتدريب املكتسب الستغالل املعرفة الفنية املنقولـة لـه                : ميكن تعريف املساعدة التقنية     ) 2(
  . أية مسامهة يف املصروفات اليت ميكن أن يسببها املشروع، األمر الذي يتيح اكتساب تكنولوجيا حمددة مقابل مكافأة خارج

  
  الطرق اإلراديــة ـــــــــــــــــــــــــــ: ـــــــــــــــ الفصل األول 

  
  ).1(امستوى علمي مقبول وخربة تقنية مطلوبة متكنه من اكتساب واستيعاب املعلومات التكنولوجيذو 

 احلالـة  إذ بديهي أن اكتسـاب التكنولوجيا ـ أي االختراع حمل الرباءة املرخص به ـ يف هذه   
يستلزم توفر عدد كبري من العلماء والباحثني والفنيني باإلضافة لليد العاملة املاهـرة ، هذا فضال عن تواجد                 

معظم بلدان العامل الثالث فعلى هذه األخرية يف        البيئة الفنية والعلمية املناسبة، وهي املقومات اليت تفتقر إليها          
وضعها احلايل أن تكرس جزء مما لديها من قوى بشرية ومالية لتحصيل العلم وتنميته ويف املمارسة الذاتية يف              
تطبيقه، فالتكنولوجيا حمل االختراع ال ميكن شراؤها، بل ميكن فقط تعلمها وحماكاتـها لدى تعترب عقـود                

 الرئيـسي تضمن تقدمي املساعدة التقنيـة من عقود نقـل التكنولوجيا إذ أن حمل االلتزام             التراخيـص اليت ت  
 منللمرخص هو مساعدة املرخص لـه على استيعاب التقنية املبتكـرة حمل الرباءة ،ومع ذلك يوجد نوع                

يا حيث  اخلدمات اليت يطلق عليها البعض وصف املساعدة التقنيـة لكنها ال تتضمن أي نقـل للتكنولوج             
يقتصر املرخص على القيام بعمل ذي طبيعة تقنية بدال من املرخص له الذي قد ال تتوفر لديه القدرات الفنية                   
للقيام ذا العمل، كما لو تعهـد املرخص بإدارة الوحدة اإلنتاجية بدال من املرخص له ،أو اإلشراف على                 

يمات واملواصفات الفنية، فهذه العقود تعتـرب يف        عملية إنشاء الوحدة اإلنتاجية للتأكد من مطابقتها للتصم       
رأي البعض من قبيل العقود اليت تتضمن املساعدة التقنية بالرغم من عدم وجود أي نقل للتكنولوجيا، حيث         
يقتصر نشاط املرخص على القيام بأداء تقين معني بدال من املرخص لـه، يف حني أن نقل التكنولوجيا يعين                  

  ) .2( من استيعاب التكنولوجيا حىت يتمكن من القيام باألداءات التقنية املطلوبة متكني الطرف املتلقي
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ـ هذا وحىت وإن اتفق املرخص له مع املرخص على تزويده باملساعدة التقنية عادة ماال يؤدي هذا                   
زامه هذا  االلتزام اهلدف املرجو منه، فاملساعد يقدم نصائح لتطبيق معلومات مقدمة من قبل ومن مث يكون الت               

ف جمرد التزام ببذل عناية وليس حتقيق نتيجة ، لدى وحىت تكون نتائـج املساعدة التقنية اليت يقدمها الطر                
املرخص مطابقة للهدف املرجو عـادة ما يتم االتفاق يف العقـد على أن يتحمل الطرف املرخص جزء من   

ح املنتوج، األمر الذي يدفع به إىل احلرص        مسؤولية فشل العملية، أو أن يقرن جزء من الثمن بنسبة من أربا           
  .على وضع االختراع حمل الترخيص موضع التطبيق 

ـ كما يطرح االلتزام بالتسليم هذا الذي يتعهد به املرخص تساؤل آخر يتعلق مبعرفة فيما إذا كان                   
رباءة املرخص ا،  هذا األخري ملزم بتمكني املرخص له من االطالع على التحسينات اليت توصل إليها على ال              

إذ ال متنع نظم الرباءات املخترع الذي حصل على براءة أن يوايل جهوده إلدخال إضافات أو حتسينات على                
 ال متنح إال للمخترع نفسه أو من آلت  Les Certificats d’additionاختراعه األول ، فشهادات اإلضافـة 

  .إليه حقوقه، والذي سبق احلصول على براءة اختراع

، منـشوارت منظمـة الويبـو عـام         )دليل التراخيص املعد لصاحل البلدان النامية       : ( بعنوان  " الويبو" الدليل الذي أعدته منظمة     : أنظر) 1(
  .26 و 25، ص  ) A – 620( ،رقم 1978

  الطرق اإلراديــة ـــــــــــــــــــــــــــ: ـــــــــــــــ الفصل األول 

  
 متثل أمهية كبرية بالنسبة للمرخص له، إذ تتضمن تعديال أو حتسينا أو إضافة  فشهادات اإلضافة هذه    

  .لإلختراع حمل الرباءة األصلية ، وهي بذلك متثل بالنسبة له قيمة جتارية على وجه خاص 
، فتعريف التحسينات يف حـد      ) 1(والواقع أن مثل هـذا التساؤل مل يفصل فيـه بشكل حازم           

  :ذا كان يقصد به ذاته يطرح تساؤل فيما إ
 موضـوع ـ االختراع اجلديد الذي يرتبط تقنيا بالرباءة األصلية أو كل اختراع جديد قابل ملنافسة    

  .الرباءة األصلية يف السوق بشكل فعال
ويالحظ بأن القضـاء الفرنسي يتـردد يف هـذا الشأن بني التضييق والتوسيع يف وضع ضـابط                 

اعتربت أن التحسينات هي تلـك اليت تقوم بينها وبني االختـراع           ) 2(لتلك التحسينات، فبعض األحكام     
 لالختراع  Idée mèreاألصلي عالقة مباشـرة ، أي ضرورة قيـام ارتباط وثيـق بني الفكـرة األساسية 

  .األصلي والتحسينات الالحقة عليه
 لالختراع  نهائيالـ على حني متيل أحكاما أخرى  إىل التوسع ، فاعتربت أنه يكفي وحدة اهلدف                  

األصلي والتحسينات حىت ولـو كانت النتيجة النهائيـة للتحسينات أمكننا التوصل إليها بطريقة ختتلـف              
  ) .3(عن طريقة االختراع األصلي موضوع عقد الترخيص 

ـ والواقع أن التفسري الضيق السابق ذكـره،ال يأخذ به الفقه الفرنسي أو حمكمة النقض الفرنسية                 
 إىل التوسع يف مضمون العالقة اليت تربط االختراع األصلي بالتحسينات احملققة، واليت تعرفها بأا               اليت متيل 

 .340.املصدر السابق الذكر، ص:حسام حممد عيسى . د)2(
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كل ما يؤدي تطبيقه إىل منافسة االختراع األصلي وتزيـد من قيمتـه بصرف النظر عن الوسائل املتعبة يف                 
  ) .4(التوصل إىل هذه التحسينات 

الترخيص وما جيب  ىن التحسينات هو الذي يتفق وطبيعة عقدـ والواقع أن هذا التفسري الواسع ملع  
  ) .5(أن يقوم  من روابط التعاون بني طريف العقد ضمانا الستغالل االختراع 

 االختراعيبقى إذن مشكل مدى التزام املرخـص بتبليغ املرخص له بالتحسينات اليت أدخلها على                
  .موضوع الرباءة املرخص باستغالهلا

  
  ـــــــ

)1( A.CHAVANNE ,J.J.BURST:  op.cit., p.27,n.322.                                                              
)2(  Paris, 2 juillet 1952, Ann.prop. ind.1955,p.65.                                                                    

        Paris, 4 fev 1959. Dalloz 1959.p.348 et J.cp.1970.2313.                                             
)3(Trib. Grand inst. Avesnes sur thelpe, 2 févr. 1961 D.1961.p652 ; Lyon.5. Dec.1974, 

Rev. Trim, com.1975.p.275.                                                                                                 
)4(                                                Cass. Com. 31 mars, 1965.B.Cass.1965.  
                                      .A.CHAVANNE.J.J.BURST, op.cit., p.207,n.322: أنظر عكس هذا الرأي) 5(

   اإلراديــة ـــــــــــــــــــــــــــالطرق: ـــــــــــــــ الفصل األول 

  
  :ـ إن اإلجابة على هذا التساؤل ال خترج عن أحد الفرضيتني التاليتني   
 منهي حالـة النص يف عقـد الترخيص على تبادل التحسينات اليت يدخلها كل             : 1الفرضية  *   

اطـة املرخص له بالتحسينات    الطرفني على االختراع موضوع العقد ، ففي هذه احلالـة يلزم املرخص بإح           
، إذ تشكل هـذه التحسينات بذلك حمل التزام صاحب الرباءة لكن ما الذي جيب              ) 1(املدخلة على الرباءة    

  :تقريره يف حالة عدم النص على ذلك يف العقد 
يف هـذه احلالة جيب التمييز بني ما إذا كان التحسني سابق أو الحق لتكوين عقد                : 2الفرضية  *   

  .خيص التر
 يفرضفاحلل يف هذه احلالة     : ففيما خيص التحسينات املكتشفة واحملميـة قبل إبرام عقد الترخيص            

  .نفسه إذ على املرخص تبليغ هذه التحسينات للمرخص له بالنظر إىل التزامه بالتسليم 
 كانذا  فلقد اختلف الفقه فيما إ    : ـ أما فيما خيص التحسينات احملققة بعد إبرام عقـد الترخيص             

  .املرخص ملزم بتبليغها أو ال ؟ 
من يذهب إىل القول بأن املرخص ملزم بتبليغها ويستندون يف ذلك إىل مبدأ             ) 2(فهناك من الفقه      

   .حسن النية الذي البد أن يوجد أثناء إبرام وتنفيذ العقد، والضمان يف تنفيذ العقد
الذين اعتربوا بأن رد التزام املرخص      ) 3(اب  إال أن هذا االجتاه من الفقه واجه انتقاد من بعض الكت          

بإعالم املرخص له بالتحسينات اليت ترد على الرباءة األصلية لفكرة حسن النية وطبيعة عقد التـرخيص ال                 
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 االختـراع يتفق وحقيقة الواقع، ألن اهلدف من عقـد الترخيص هو جمرد السماح للمرخص له باستغالل               
ترخيص ، أما مسألـة إعالمه بالتحسينات فهي خارجـة عن نطاق هذا           وهو ما يتنازل عنه مبوجب عقد ال      

العقد وليست حمال له بدليل أن كالً من طرفيه قد سكتا عن النص عليها إذ يكونان بـذلك قـد أرادا أن                      
  .تكون هذه املسألة حمال التفاق مستقل له شروطه اخلاصة وأحكامه املتميزة 

 ضيقا ال ميكن األخذ بـه ألنه يعطي عقد الترخيص مفهوما           ـ والواقع أن حىت هذا االجتاه األخري      
ويعطي يف الوقت ذاته ملضمون عالقة طريف العقد مفهوما سلبيا، فالعالقة بني طريف العقد هي عالقة إجيابية                 

  .قوامها التعاون ما بني الطرفني 
 إبرامة وقت   ـ يفهم من هذا أن املشكل مل ينظم بصفـة ائية لدى يستحسن النص عليه صراح              

  .عقد الترخيص وهذا إما لتثبيت االلتزام أو تنحيته 
)1 (A. CHAVANNE et J. AZEMA : Propriété incorporelle, Revue Trimestrielle de droit 

commercial, N° 2, paris,1975,p.296.                                                                                 
)2 (P.ROUBIER: op.cit., T. 2 , p.276. n.188.                                                                            

 J.J. BURST : Breveté et licencié, leurs rapports juridique dans le contrat de licence,op.cit., p.55  
)3 (Krzystof . NOWACHI : thèse. cit, p.162.                                                                             

  الطرق اإلراديــة ـــــــــــــــــــــــــــ: ـــــــــــــــ الفصل األول 

  
  

هذا بالنسبـة لاللتزام القانوين األول املترتب على املرخـص ، أي االلتزام بالتسليم الذي يعد أهم               
 على أن   ركيزة يف عقد الترخيص نظرا لدوره الفعال يف حتقيـق نقل حقيقي لالختراع إذا مـا مت االتفاق               

يشمل تقدمي املعرفة الفنية واملساعدة التقنية وتبليغ لكافة التحسينات املدخلة على الرباءة، فمثل هذه العناصر               
 صاحباحلساسة كان من األجدر إدراجها والنص عليها يف النظام القانوين املعمول بـه حاليا ، ذلك ألن                 

تغاللـه ، كما أن الوصف أو الرسم املرفق بطلب         الرباءة ال يكشف دائما عن سر اختراعه مبا يسمـح باس         
 االحتفاظتسجيل الرباءة غري كاف إلدراك هذا اجلانب ،لكـون املخترع أو مالك الرباءة يفضل يف الغالب                

  .لنفسه بسر تشغيل واستغالل االختراع 
    L’obligation  de Garantie: التزام املرخص بالضمان ) 2

 الرباءةن يضمن للمرخص له استغـالالً هادئا أوكامال لالختراع حمل          كما يلتزم صاحب الرباءة بأ      
  :املرخص باستغالهلا، وصور التزام الضمان هذا هي

  .أ ـ االلتزام بضمان التعرض وـ ب ـ االلتزام بضمان العيوب اخلفية   
   La Garantie contre l’éviction: أ ـ االلتزام بضمان عدم التعرض 

 ا مبنع أي تعرض للمرخص له يف استغاللـه لالختراع حمل الرباءة املرخص             يلتزم صاحب الرباءة    
سواء كان هذا التعرض صادرا منه شخصيا أو من الغريألنـه صاحب احلـق يف الدفاع عن الرباءة يف حالة                  



  67

 االعتداء عليها واغتصاا، وذلك حىت ميكن للمرخص له  اإلفـادة من الترخيص إفادة كاملة ، لدى يشمل                
  :التزام املرخص بضمان التعرض 

   La Garantie d'éviction du fait personnel du concédant:ضمان التعرض الشخصي) 1
يعد هذا الضمان من النظام العام ، ومن مثة فهو غري قابل لإلنقاص أو السقوط حىت يف حالة عدم                     

 qui doit" امتنع عليه التعـرض  من وجب عليه الضمان :" وجود شرط صريح به يف العقد عمالً بقاعدة

Garantie ne peut évincer لدى فمانح الترخيص باالستغالل ملـزم بضمان التعـرض الصادر عنه ضد ،
املرخص له، وكل شرط خمالف لذلك يعد باطال وال يرتب أي أثر، وكنتيجة لذلك ال جيوز للمرخص أبدا                  

الترخيص كمنعـه من االستغالل أو متابعته بدعوى       أن ينازع املرخص له يف حقوقه اليت استمدها من عقد           
 املوافقـة التقليد للرباءة اليت رخص له باستغالهلا أو كأن يتنـازل عن الرباءة املرخص باستغالهلا للغري بدون                

  .الصرحية للمرخص له 
ـ كما أنه يعد خرقـا اللتزام ضمان التعرض الشخصي للمرخص إذا ما قام هذا األخري بتحويل                  

  ن املرخص له لصاحله أو إذا امتنع عن دفع اإلتاوات املفروضة ، إذ أن مثـل هذا االلتزام يفـرض على زبائ
  الطرق اإلراديــة ـــــــــــــــــــــــــــ: ـــــــــــــــ الفصل األول 

  
 ةالـرباء املرخص من أجل حفظ سريورة نفاد الرباءة موضوع الترخيص لتفادي سقوط حقه ومن مث سقوط                

  .املرخص باستغالهلا ما مل يتم االتفاق على خالف ذلك 
ـ هذا بالنسبة للتعرض الصادر عن الفعل الشخصي للمرخص ، فماذا إذا عن التعرض الصادر عن                

  .الغري
   La Garantie d'éviction du fait des tiers:ضمان التعرض الصادر عن الغري) 2

فعل الشخصي للمرخص، فإن هذا الضمان ال يعد        على عكس ضمان التعرض األول الصادر عن ال         
من النظام العام ومن مث فهو قابل لإلنقاص، إذ جيوز لألطراف االتفاق على احلد منه أو إسقاطه بشرط توفر                   

  .النية احلسنة للمرخص، وهذا مبوجب بنود تدرج يف العقد
يضات للمرخص له   فمثل هذه الشروط تعفي أو ختفف عن صاحب الرباءة أي املرخص دفع التعو              

  .املضرور لكنها ال متنع هذا األخري من استرجاع اإلتاوة املدفوعة من طرف املرخص له
  :وهلذا التعرض الصادر من الغري عدة أشكال منها ما يلي   

  
   : أ ـ تقليد الغري للرباءة حمل عقد الترخيص

 لهفاع الذي يتمتع به املرخص      فتقليد الغري لالختراع حمل الرباءة املرخص به فيـه مساس حبق االنت            
لدى يلزم صاحب الرباءة بدفع مثل هذا التعرض برفعه لدعوى التقليد طاملا أن هـذه األخرية من حقه لدى     
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ـ 93 من املرسوم التشريعي رقم 33فهو امللزم بتحريكها وهذا ما تقضي به املـادة   الـيت تقـضي   17 
امتالكها أن يرفع دعوى قضائية ضد أي شخص قام         ميكن صاحب براءة االختراع أو من له حـق         :" بأنه

  " . أعاله 31أو يقوم بالتقليد حسب مفهوم املادة 
ومل ينص املشـرع اجلزائري على حق املرخص له باستغالل الرباءة يف رفع دعوى التقليد لكـن                

 التقليـد  مينح احلق للمرخص له بتحريك ورفع دعوى) 1(سبيل ما تنص عليه بعض القوانني األجنبية  وعلى  
  Licenceشخصيا عوض من املرخص صاحب الرباءة يف حالة ما إذا كان عقـد التـرخيص اسـتئثاري    

exclusive لكن بتوافر شرطني مها  :  
  أن ال يكون هذا احلق أي حتريك دعوى التقليد قد سلب منه ببند صريح يف العقد : 1الشرط   

  ــــــــــــــــــــ
  :  على أه 597 ـ 92 من القانون الفرنسي رقم 2 ـ615ادة كالقانون الفرنسي إذ تقضي امل )1(

 L’action en contrefaçon est exercée par le propriétaire du brevet  »:    النص األصلي للمادة 
toutefois, le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation peut, sauf stipulation contraire 
du contrat de licence, exercer l’action en contrefaçon si, après mise en demeure, le            

propriétaire du brevet n’exrce  pas cette action »         
  الطرق اإلراديــة ـــــــــــــــــــــــــــ: ـــــــــــــــ الفصل األول 

  
  

رخص ذا التقليد ، وينذره بتحريك دعوى التقليد فـإذا مـا            أن يقـوم املرخص له بتبليغ امل      : 2الشرط  
  . امتنع هذا األخري عن ذلك قام هو بتحريكها 

 بأتعـاب التعويض اخلاص   : ويف مثل هذا النوع من الترخيص عادة ما يتم االتفاق يف العقـد على                
  .دعوى التقليد املرفوعة من قبل املرخص له عوض من املرخص 

) املرخص(خص لـه دائما إمكانية حتريك دعوى التقليد بدال من صاحب الرباءة   ـ لكن يبقى للمر     
  ) .1(عندما مينح له هذا األخري وكالة خـاصة بذلك 

 منهذا ومينح القضاء الفرنسي للمرخص لـه إمكانية التدخل يف دعوى التقليد املرفوعة واحملركة                
  ) . 2(توصل إىل إصالح الضرر الذي أصابه قبل املرخص أين كان نوع عقد الترخيص، وهذا من أجل ال

 املطالبةـ ويف كل األحوال، إذا مل يـدفع املرخص هذا التعرض ، فإنه يكون بإمكان املرخص له                   
  .بفسخ العقد وبتعويض عن األضرار اليت حلقته من التقليد

  :ب ـ إذا كان املرخص له حمل متابعة قضائية مبقتضى دعوى تقليد مرفوعة من الغري
أي يتعلق األمر بفرضية متلك الغري لرباءة اختراع اليت يعتقدون بأن صناعات املرخص له تعد تقليدا                  

هلا، ففي مثل هذه احلالة بإمكان املرخص له التمسك بضمان التعرض ضد مانح الترخيص فهذا األخري ملزم                 
 املرخصدعـوى التقليد فإن    بأن مينح مساعدته ودفاعه للمرخص له أمام القضاء ، ففي حالة ما إذا قبلت               
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، ويترتب على   )3(يتحمل نتيجة لذلك كافة التعويضات الناجتة عن التقليد مع مراعاة حسن النية من عدمها             
ذلك فسخ عقد الترخيص ويلزم املرخص بإرجاع اإلتاوات املدفوعة من قبل املرخص لـه، هذا وقد ذهب                

ص االحتفاظ باإلتـاوات املدفوعة يف حالة ما إذا كان         جانب من القضاء الفرنسي إىل القول بإمكانية املرخ       
  ) . 4(املرخص له قد استفاد أو حقق ربح كايف من استغالله للرباءة حمل عقد الترخيص 

   :إدعاء الغري حبق حيازة شخصية سابقة خمالفة لعقد الترخيص) جـ
ل هذه احلالة بإمكان    بشرط أن ال تكون معروفة من قبل املرخص له عند إبـرام العقـد ، ففي مث                

املرخص له طلب إما فسخ العقد أو إنقاص الثمن أي مبلغ اإلتاوة املتفق عليه نتيجة للمنافسة اليت يتعرض هلا         
  .احتكار استغالله 

  ـــــــــــــــ
J.J.BURST: Breveté et licencié :Leurs rapports juridiques dans le contrat de licence,     (1) 

      op.cit.,  p.148 et-s, n.259 et-s.    
Cass. Com. 26 Avr 1994.J.C.P ,1994, éd. E.,p.828.                                                           (2)   

)3 (J.J. BURST:  op.cit., p.158.et-s,n.276 et- s.                                                                          
)4 (T.G.I, paris. 10 Nov 1988, PIBD.1988, n.45.                                                                        
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ـ هذا على سبيل املثال بعض أشكال التعرض الصادرة من الغري ضد املرخص له ، فاملرخص ملزم                   

  .إذن بضمان هذا التعرض أيا كان الشكل الذي يصدر عليه
 العيـوب التعرض ماذا إذن عن االلتزام بضمان       أي ضمان   : هذا فيما خيص التـزام الضمان األول       

  . اخلفية
   Garantie contre les vices caches: االلتزام بضمان العيوب اخلفية ) ب 
إن مانح الترخيص ملزم بضمان للمرخص له الطبيعة التقنيـة القابلة لالستغالل لالختراع موضوع               

ـ        ة الـواردة على االختراع نفسـه واليت تنقص من    الرباءة املرخص بـه، أي ملزم بضمان العيـوب املادي
 كخطر. (صاحل لالنتفاع بـه على الوجه الـذي حيقـق الغاية املقصودة منه           قيمة االختراع أو جتعله غري      

 من القـانون    488حسب ما تقضي به املادة      ) االنفجار،أو عدم إمكانية التحصل على النتائج املتفق عليها       
  ) .1(انون املدين املعدل واملتمم يف العديد من املرات املتضمن الق58 ـ 75رقم 

ـ لكن هذا الضمان ال يكون على عيوب الصنع اليت ترتب مسؤولية املرخص لـه ، إال إذا التزم                    
 مثلصاحب الرباءة مبراقبة صنع االختراع ، ففي مثل هذه احلالـة يكون مسؤول عن عيـوب الصنع مثله                 

 األضرار االلتزام بالضمان فإن املرخص ملزم بتعويض املرخص له عن كافة            ، ومبقتضى هذا  ) 2(املرخص له   
اليت حلقته نتيجة هلذا العيب ، وكذا بإمكان املرخص له املطالبة إما بتخفيض قيمـة اإلتاوة الواجبة الدفع أو            

  ).3(بفسخ العقد مع استرجاع مبلغ اإلتاوة على حسب العيب املوجود 
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 لاللتزام بالضمان هو ضحية العيب املوجود يف االختراع ، الذي يكون             كما أنه قد يكون الدائن      
أساس عامة زبون املرخص له، فبإمكان هـذا األخري رفـع دعوى مباشـرة على صاحب الرباءة إما على                

  .املسؤولية التقصريية أو التعاقدية
 القيمةكنه ال يضمن    ـ ويف كل احلاالت ، فإن صاحب الرباءة يضمن التطبيق التقين لالختراع ، ل               

التجارية ومردود االختراع الذي يتوقف على أهلية وقـدرة املرخص لدى جيـب التمييز بني حالة العيب               
املادي الذي جيعل االختراع تقنيا غري قابل لالستغالل والذي يكون فيها صاحب الرباءة ملزم بالضمان وبني                

  .حالة املردود التجاري لالختراع الذي ال يضمنه 

  ـــــــــــ
ـ 80وهذا بالقانون رقم )1( ـ 83، والقانون رقم 1980 أوت 8 املؤرخ يف 07  ـ 84، والقانون رقـم  1983 يناير 29 املؤرخ يف 01   21 

  .1989 فرباير 7 املؤرخ يف 01 ـ89،والقانون رقم 1988 مايو3 املؤرخ يف14 ـ88، والقانون رقم 1984 ديسمرب24املؤرخ يف 
    J.M.Mousseron , L'obligation de garantie dans les contrats: مان العيوب اخلفية أنظرحول االلتزام بض) 2(

d'exploitation  de brevet d'invention, Hommages à Henry. Desbois, Dalloz,1974,p.157  
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لألطراف االتفـاق على إسقاط مثل هذا الضمان أو اإلنقاص منه يف العقد لكن بشرط أن               وجيوز    
يكون املرخص ذو نيـة حسنة أي مل يكن يعلم بوجـود مثل هذا العيب وقـت إبرام عقـد الترخيص،                 

لرباءة ال يضمـن إال الوجود املادي للرباءة فقط،  ا ومن مث يعد شرعي الشرط الـذي يقضي بأن صاحب 
ويترتب على مثل هذا الشرط إعفاء مانح الرباءة أي املرخص من تعويض املرخص له عن األضرار الالحقة                 

 منبه نتيجة العيوب الواردة على االختراع حمل الترخيص ، لكن هذا ال يشكل حاجز وال مينع املرخص له                   
 إال يف حالـة مـا إذا مث         ،)1(املطالبة بفسخ عقد الترخيص ومن استرجاع مبلغ اإلتاوة الذي قام بدفعـه             

 Une  Clause Aux risques  etاالتفاق يف العقد على شرط عدم ضمان األخطار ـ شرط املخـاطر  

périls                  فمثل هذا الشرط ال يعفي املرخص من دفع التعويض للمرخص له فقط بل زيادة على ذلك بإمكانه 
 استرجاعها طاملا أن هذا األخري قام بإبرام االحتفاظ باإلتاوات املدفوعـة ، ومن مث ليس بإمكان املرخص له  

   .A   ses risques  et périlsعقد الترخيص حتت مسؤوليته 
وبإمكان األطراف أيضـا إدراج يف العقد شرط قبـول االحتماالت القانونية والتجارية، فبمجرد              

ءة االختراع املعروضـة    النص يف العقد على أنه مت إخبار املرخص له بأنه مل جير أي فحـص مسبق على برا                
يف العقد يعين ذلك أنه قد قبل باالحتماالت اليت قد تطرأ على الرباءة سواء فيما خيص صحتها القانونية، أو                   
فيما خيص استغالهلا التجـاري، ومن مث فال ميكن للمرخص له التمسك بالعيـوب اليت قـد حيتوي عليها                

  )3(          A. CHAVANNE ,J.J.BURST, :  op.cit., p.210.n.325.                                                    
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بة بضمان العيوب اخلفية يف مواجهة املرخص طاملا أنه أبرم عقد االختراع موضوع الرباءة ، إذ ال ميكنه املطال       
 فـسخ الترخيص هذا وهو قابل لكـل املخاطر واخلسائر اليت قـد تنجم عنـه ومن مث ليس بإمكانه طلب    

  ) .2(العقد
ـ ويف األخري جتدر اإلشارة إىل أنه إذا كان بإمكان األطراف االتفاق يف عقد الترخيص على احلد                   
  Convention قاص من هذا الضمان أو إسقاطه فبإمكام أيضا اإلتفاق على زيـادة الـضمان   أو اإلن

d'augmenter  la garantie  يكون، كاإلتفاق على ضمان القيمة التجارية لالختراع أو مردوده اليت ال 
ق على إنقاص لكن مثل هـذا االتفاق هو أقل شيوعا يف العمل من االتفا    صاحب الرباءة ملـزم ا أصال ،       

  .الضمان 
   ــــــــــــــــــــــــــــــ

  
)1 (O.LESTRADE: L'obligation de garantie dans les contrats d'exploitation de brevet, 

Thèse  Montpellier, 1974, p.189, n.239.                                                                                   
   

  
  الطرق اإلراديــة ـــــــــــــــــــــــــــ: ـــــــــــــــ الفصل األول 

  

 هلاـ هذا فيما خيص االلتزامات القانونية اليت يرتبها عقد الترخيص على املرخص ، لكن وباملقابل                  
  :ة هي كاآليت فإن املرخص له هو اآلخر بإبرامه لعقد الترخيص يتحمل العديد من االلتزامات القانوني

  Les obligation à la charge du:  ـ االلتزامات املترتبة على املرخص له 2
                concessionnaire                                                                                                    

  :يتحمل املرخص له التزامني قانونيني مها   
  .االلتزام باستغالل االختراع حمل الرباءة ) 1  
  .االلتزام بدفع اإلتاوة ) 2  
لكن باإلضافة إىل هذيـن االلتزامني القانونيني يتحمل املرخص لـه من جهة أخرى عدة التزامات   

م التصدير  كااللتزام بعدم املنافسـة، وااللتزامات بعد    : تعاقدية يتفق عليها يف العقد، غالبيتها التزامات سلبية       
على بعض األقاليـم ، وااللتزام بعدم إفشاء املعلومات التقنيـة املنقولة، وااللتزام بوضع عالمة على املنتوج               

  .  إخل …املصنوع واملتاجر به من طرف املرخص له 
  :ففيما خيص االلتزام القانوين األول أي   

   L’obligation d'exploiter:التزام املرخص له باستغالل االختراع حمل الرباءة ) 1
 يقعميكن القول بأن املرخص له ال ميتلك فقـط حق التمتع باستغالل االختراع حمل الرباءة ، لكن                   

على عاتقه أيضا االلتزام باالستغالل ، فبمجرد إبرامه لعقد الترخيـص يكون ملزما باستغالل االختراع حمله    

)2(A.CHAVANNE , J.J. BURST : op.cit, p.211.n.324                                                              
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ملـزم  ستغالل ظاهـرا وشكليا فقط، فاملرخص له       استغالال شخصيا وفعـاال ، إذ ال يكفي أن يكون اال         
باالستغالل وفق أكرب قدر ممكن إلمكانياته طيلة مدة العقـد ، حىت ولو مل يتم االتفاق على ذلك يف العقد                   

  ) .1(وهذا أين كان نوع عقد الترخيص بسيطا كان أو استئثاريا 
العقـد، فاهلدف الرئيسي من ذلك هو      وهذا حىت يستفيد اتمع منه وإال فما فائدة إبرام مثل هذا              

حتقيق أحسن استغالل لالختراع موضوع الرباءة مبا يسمح باالستفادة منه على أحسن وجه، إذ يترتب على                
هذا العقد أن يصبح للمرخص لـه حق شخصي ميكنـه من استغالله يف نطاق شروط العقد، لدى ونظرا                 

 يكون من واجب املرخص له أن يقوم باسـتغالل    iutuitue personnaeللطابع الشخصي لعقد الترخيص 
االختراع حمل الرباءة شخصيا ومن مث ال جيوز له التصرف فيها مبنح ترخيص للغري باستغالله وال بالتنازل عن   

إال إذا وجد اتفاق ) 2(عقد الترخيص املمنوح له الستغالله من الباطن دون املوافقة الصرحية ملانح الترخيص         
  ـــــــ

)1 (E. POUILLET : op.cit., p.387,n.380.                                                                                

   
  .93. ، بند127. مسيحة القليويب، الوجيز يف التشريعات الصناعية، املصدر املذكور سابقا، ص. د: راجع يف هذا الشأن) 2(
  

  الطرق اإلراديــة ـــــــــــــــــــــــــــ : ـــــــــــــــ الفصل األول

  
إذ أن إبـرام املرخص له تراخيص من الباطن تسمح له بدوره أن يقوم مبنح              . صريح يف العقد خمالف لذلك    

 Sous – locationحقوق تراخيص الستغالل االختراع للغري، فهي بذلك تأخذ شكل اإلجيـار الفرعـي   
  :ن القانون املدين اجلزائري فانه  م505وحسب ما تقضي به املادة 

 بدون  بعضه ال جيوز للمستأجر أن يتنازل عن هذا اإلجيار أو يؤجر إجيارا فرعيا كل ما استأجره،أو                
موافقة صرحية من املؤجر، لدى ميكن أن يستنتج نفس الشيء بالنسبة للمرخص له، ومثل هذه النتيجة هي                 

 لصفته الشخصية كأن يكون ذو مسعة جتارية أو صـناعية           مدعمة بفكرة أن املرخص قد اختار املرخص له       
  .معينة، ومن مث ال جيوز هلذا األخري أن ينقل احلق الذي خوله له املرخص لشخص آخر من دون موافقته 

فإذا ما قـام املرخص لـه بإبرام عقد الترخيص من الباطن ولو كان جزئي بدون موافقة املرخص                  
 مند باطل ويرتب املسؤولية التعاقديـة للمرخص لـه ، ويعد املرخص له            األصلي، فإن مثل هذا العقد يع     

الباطن مبثابة منافـس ، واملرخص له مبثابـة شريك يف املنافسة غري املشروعة نتيجة لتزويده املرخص له من                 
أثبت الباطن بتقنيات االختراع املرخص باستغاللـه، ومن مثة فهو حياكم بالتضامن مع املرخـص له إال إذا                

  .حسن نيته 
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لكن يف حالة ما إذا مت االتفـاق يف العقد على إمكانية املرخص له منح تراخيص من الباطن ، فإن                     
 لهوعادة ما يبني يف هذا االتفاق ما إذا كان املرخص           ) 1(مثل هذا الشرط االتفاقي يف العقد يرتع هذا املنع          

  .خيص من الباطن للمرخص ملزم مبنح جزء من اإلتاوة اليت يتحصل عليها من التر
ـ وعلى املرخص له أن يقـوم باستغالل االختراع وفـق الشروط املفروضة يف العقد، فقد يتفق                 

 يفرضاملتعاقدان يف عقد الترخيص على كيفية ومميزات االستغـالل من حيث الكمية والنوعية إذ عادة ما                
 مبقتضى شرط مراقبـة هلذه املعايري املتفق   صاحب الرباءة معايري خاصة بذلك وعادة ما يكمل هذا الشـرط         

  ).2(عليها، لدى على املرخص له أن يتقيد حبدود الترخيص زمانا ومكانا وموضوعا دون أن يتجاوز ذلك 
ـ كما ميكن النص يف العقد على شروط احلد األدىن لالستغالل اليت قد تظهـر يف احلـد األدىن                     

 ويعد التزام احلد األدىن للصنع أو البيع هذا مبثابة التزام بتحقيق نتيجة             للصنع أو البيع أو احلد األدىن لإلتاوة،      
 هذهفإن املرخص له يف     : ، فإذا كنا بصـدد عقد ترخيص بالتصنيع        ) 3) (بوسيلة(وليس التزام ببذل عناية     

لة ما إذا مل    احلالة يلتزم بصنع النسب املتفق عليها ، وعادة ما تزداد هذه النسبة يف السنوات الالحقة ففي حا                
  ـــــــــ

  
)1( P.ROUBIER: op.cit,T.2,p.264,n.184.                                                     .                           
  .121.صالح زين الدين، امللكية الصناعية والتجارية، املصدر املذكور سابقا، ص. د )2(
)3                               (               A.CHAVANNE,J.J.BURST : op.cit.,p.217,n.344.    
  

  الطرق اإلراديــة ـــــــــــــــــــــــــــ: ـــــــــــــــ الفصل األول 

  
حيقق املرخص له هذه النتيجة املتفق عليها واليت تكون اهلدف املرجو من إبرام مثل هذا العقد يكون بإمكان                  

رخص له بتعويض حىت يصل إىل النسبة احملددة وهذا من أجل حتفيز ودفع املرخص له               املرخص أن يطالب امل   
  .لتحقيق أكرب قدر من االختراع املرخص له 

  
ـ كما أن عدم احترام هذا احلد املنصوص عليه يف العقد يعد شرط فاسخ له لعدم احترام املرخص                    

قبة كمية الصنع عادة ما يتفق يف العقد على أن          له اللتزامه التعاقدي باالستغالل، وحىت يتسىن للمرخص مرا       
يقوم املرخص له بإعداد سجل يوضح فيـه العدد املصنوع من املنتوجات املرخصة، والنسبة املباعة من تلك                

  .املنتوجات
ـ كما أنه عندما يكون احلـد األدىن لالستغالل مقدر حبد أدىن لإلتاوة اليت تدفع للمرخص، فإن                  

يع يف مثل هذه احلالة أن يتعاقد على الدفع بدون أن يقوم باالستغالل، فمثل هذا الشرط       املرخص له ال يستط   
يلزمه ببذل كل جهوده لتجاوز هذا احلداألدىن املفـروض ومن مث حتقيق استغالل فعال وحقيقي لالختراع               

  .املرخص به 
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هو دى حدود ما    ـ هذا ويلتزم املرخص له أيضا بعدم جتاوز نطـاق عقد الترخيص، فـإذا ما تع               
 مرخص له باستغالله كأن يقوم بصنع املنتجات بينما كان عقد الترخيص يقتصر على حق البيـع فقـط كـان                   

  .للمرخص احلق يف مقاضاته مبقتضى دعوى التقليد 
 عقـد ـ أما إذا قـام ببيع املنتجات موضوع الرباءة بينما يقتصر حقـه على الصنع فقط مبوجب                  

  ).1(رخص يف هذه احلالة مقاضاته مبقتضى دعوى املنافسة غري املشروعةالترخيص يكون بإمكان امل
 ممكنـة وعلى العموم فإن املرخص له ملـزم باستغالل االختراع املرخص به بأحسن وأجود كيفية                

  .سواء من حيث الكمية أو النوعية وهذا على حسب اإلمكانيات اليت يتمتع ا
الله لالختراع إذا ما أحضر الدليل على الصعوبات التقنية         لكن بإمكان املرخص له تربير عدم استغ        

اليت ال ميكنه التغلب عليها، واليت جتعل من االختراع حمـل الترخيص غيـر قابل لـالستغالل على الصعيد                
  .الصناعي، أي أن عبئ إثبات عدم قابلية االختراع لالستغالل يقع على عاتق املرخص له

 ملزم بدفع يكونمنوح للمرخص له الستغالل براءة االختـراع ،فإنه ـ هذا وباملقابل للترخيص امل      
 على يقع   الذيمبلغ مايل للمرخص يتم االتفاق عليه يف العقد يعرف باإلتاوة وهـذا هو حمل االلتزام الثاين                

  .عاتق املرخص له 

  ــــــــ
  .130ر املذكور سابقا، ص،مسري مجيل حسني الفتالوي ، استغالل براءات االختراع، املصد. د: أنظر) 1(

  
  الطرق اإلراديــة ـــــــــــــــــــــــــــ: ـــــــــــــــ الفصل األول 

  
   L’obligation de paiement des redevances   :االلتزام بدفع اإلتاوات ) 2

 املتفقوة  يلتزم املرخص له لقاء الترخيص الذي يتمتع بـه الستغالل االختراع حمل الرباءة بدفع اإلتا               
  :عليها وفق الطريقة املبينة يف العقد، فقد حتدد هذه اإلتاوة

    .Forfaitaire: ـ مببلغ جزايف اتفاقي   
 منـ أو نسبيا مع االستغـالل، كـأن يتم االتفـاق على أن املبلغ الواجب الدفع يساوي نسبة                  

ما ة ويف مثل هذه احلالة األخرية عادة        األرباح أو حيدد على أساس نسبة معينة من املبيعات املنتوجة املرخص          
 أجليتم إدراج يف العقد بنـد يسمح لصاحب الرباءة بالقيـام بعمليات مراقبة يف حساب املرخص له من                 
 خمالفالتأكد من أن ما يتم التصريح به من مشاريـع االستغالل من حيث العـدد والكمية صحيح وغري                 

  .للواقع 
 إذ قد يتم االتفاق مثال على حد Mixte   مثن عقد الترخيص خمتلط ـ باإلضافة إىل هذا فقد يكون  

أدىن يدفع مباشرة ، باإلضافة إىل إتاوة متناسبة مع كمية االستغالل احملققة من قبل املرخص له، ويستمر دفع            
  .املبلغ احملدد نسبيا إىل وقت انقضاء الرباءة إال إذا اتفق الطرفان على غري ذلك 
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 وتاريخفـادي كل نزاع مستقبلي ال بد من حتديد يف عقد الترخيص ، مكان              ـ وهذا من أجل ت      
  .الدفع والعملة املستعملة للدفع وتكلفة ضمان الضرائب لعقد دويل، والعقوبات املقررة يف حالة عدم الدفع 

هذا فيما خيص االلتزامات املترتبة على طريف عقد الترخيص إال أنه قد يتعسف أحد األطراف اجتاه                  
لطرف اآلخر وخيل بالتزاماته أوال يؤديها على أحسن وجه ، لدى قد تترتب العديد من املنازعات عن عقد                  ا

الترخيص باستغالل االختراع حمل الرباءة نتيجـة الختالف مراكز القـوى بني طرفيه، األمر الذي يتطلب              
  .دراسة طرق تسوية مثل هذه املنازعات الناشئة عن عقد الترخيص 

  
  ثـاينالفرع ال

   طرق تسوية املنازعات الناشئة عن عقد الترخيص   
  

 هذهيف إطار تسويـة املنازعات الناشئـة عن عقد الترخيص البـد من التفرقة بني ما إذا كانت                  
  .املنازعات ناشئة عن عقد ترخيص وطين أو عقد ترخيص دويل ملعرفة النظام الذي حيكم كل منهما 

  :  ـ حالة عقد الترخيص الوطين1
إن عقد الترخيص مثله مثل أي عقد من العقود األخرى يولد حقـوق ويرتب التزامات ، ومن مث                   

  ولكن ملا كانت أطراف .فأي إخالل ذه االلتزامات كما سبق الذكر من شأنه أن يؤدي إىل فسخه وإبطاله
  

  الطرق اإلراديــة ـــــــــــــــــــــــــــ: ـــــــــــــــ الفصل األول 

  
عقد الترخيص تتنـوع صفام ، كأن يكونـا شخصني مدنيني أو جتاريني أو أحدمها مدين واآلخر جتاري               
يكون من الضروري البحث عن احملكمة املختصة بالنظر يف الرتاعات الناجتة عن هذا العقد يف كل حالة على     

  .حدى
  :حالة ما إذا كان طريف العقد مدنيني أو جتاريني  : 1احلـالة   
ون عقد الترخيص مدنيـا إذا كان طرفـاه أي الطالب وصاحب الرباءة شخصني مدنيني، فإذا              يك  

شب نزاع بينهما حول أمر من أمور العقد املتعلقة باالستغالل أو بتنفيذ أحدمها اللتزامه كان القضاء املدين                 
  .هو املختص للفصل فيه 

ون الرتاع القائم بينهما يف هذه احلالة       ـ أما إذا كان طريف العقـد يتمتعون بصفة التاجـر ، فيك            
  .  جتاري، ويكون بذلك القضاء التجاري هو املختص بالفصل يف الرتاع

  .حالة ما إذا كان طريف العقد خمتلفي الصفة : 2احلالة   
بأن كان أحدمها تاجرا واآلخـر غري تاجر ، فإنـه يكون لكليهما الرجوع على اآلخر سواء أمام                  

  .و التجاريالقضاء املدين أ
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   : ـ حالة عقد الترخيص الدويل2
إن السبب يف الرتاعات اليت قـد تنشأ عن عقود التراخيص الدولية ترجع أساسا إىل مدى مطابقة                  

  .األداءات املتفق عليها لألوصاف الفنية املنصوص عليها يف العقد 
 من الصعب الرجوع إىل     وملا كان عقد الترخيص دويل أي يتعدى نطاقه حدود اإلقليم الوطين فإنه             

القانون الوطين لفظ مثل هذه الرتاعات لـهذا ينبغي أن يعني املتعاقدون القانون الذي يرجع إليه القاضي أو                 
 القـانون احملكم عندما خيلو العقد من احللول، ويكفي يف حالة االتفاق على عرض الرتاع على القضاء تعيني                 

  .جراءات ختضع لقانون القاضيالواجب التطبيق على موضوع الرتاع ألن اإل
أما إذا اتفق على عرض الرتاع على التحكيم، فإنـه جيب تعيني يف هذه احلالة القانون الذي يسري                   

وفيما خيص هذا القانون األخري عـادة مـا         ) 1(على املوضوع والقانون الواجب التطبيق على اإلجراءات      
  ).2( وضعتها إحدى املنظمات الدولية بشأن التحكيم يكتفي املتعاقدون باإلشارة إىل تطبيق القواعد اليت

واألصل أن للمتعاقدين مطلق احلرية يف اختيار القانـون الواجب التطبيق، ومع ذلك، من األحسن                
كقانون جنسية أحدمهـا ، أو قانون الدولة اليت أبرم ا العقد أو اليت يتم              : أن خيتارا قانون له صلة بالرتاع       

  و اليت جيري فيها التحكيم، وهذا ما يدعو إليه الفقه احلديث إذ يتجه إىل وضع هذا القيد علىفيها التنفيذ، أ

  .100.حمسن شفيق، نقل التكنولوجيا من الناحية القانونية، املصدر السابق الذكر، ص. د) 1(
  .UNCITRAL. انون التجارية الدولية مثل قواعد التحكيم اليت وضعتها غرفة التجارية الدولية ، والقواعد اليت وضعتها جلنة ق) 2(

  
  الطرق اإلراديــة ـــــــــــــــــــــــــــ: ـــــــــــــــ الفصل األول 

  
  

حرية االختيار منعا لتعسف أحد املتعاقدين باآلخر بإجباره على قبول قانون غريب عليه وال ميت إىل الرتاع                 
 املرخصة تطبيق قوانني الدول النامية، وتـسعى دائمـا          بأية صلة، إذ غالبا ما ترفض الشركات االحتكارية       

  .للنص على تطبيق قوانني دول أخرى ختدم مصاحلها االحتكارية 
ـ وحيدث أحيانا أن يتفق األطراف يف العقد على أنه يف حالة نشوب نزاع وقبل إحالة القـضية                    

الـرتاع وموضـوعه، والختـاذ      على أي هيئة قضائية أو حتكمية، يتم تعيني خبري لعمل تقرير عن أسباب              
اإلجراءات املستعجلة للمحافظة على حقوق الطرفني، ويقدم هذا اخلبري لكال طريف العقد تقرير حول رأيه               
يف املشكلة املعروضة عليه، وتوصيات باختاذ بعض اإلجراءات لتنفيذ العقد دون أن تكون هذه التوصـيات                

ع إليهم الرتاع، فعادة ما يقتنع الطرفان برأي اخلبري فينهيان          ملزمة هلما وال للقضاة أو للمحكمني الذين سريف       
  .الرتاع بالصلح، ويف حالة العكس يتم عرض الرتاع على القضاء املختص أو على هيئة التحكيم املتفق عليها
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ـ وغالبا ما يتضمن عقد الترخيص شرطا على إحالة املنازعات اليت تنـشأ عنـه إىل التحكـيم                    
نح الشرط احملكم سلطة الفصل يف الرتاع دون التقيد بأي قانون، وإذا مل يقض الشرط               والغالب كذلك أن مي   

بتطبيق قواعد منظمة دولية معينة بشأن إجراءات التحكيم ـ وهوأمر نادر ـ فإنه يتوىل كيفية اختيارهيئـة    
 األصولراعي  التحكيم واإلجراءات اليت تتبع أمامها أو أن يترك هلا حرية وضع هذه اإلجراءات بشرط أن ت               

  .الدفاع واحليدة : العامة يف التقاضي كحق
وعادة ما يتـم اللجوء إىل التحكيم نظرا لسهولة االتصال باحملكمني، وألجل احلفاظ على الطبيعة                

 تنشرالسرية لالختراع إذ أن احملكمني حيترمون مبدأ سرية املنازعات، فضال على أن القرارات التحكمية ال                
ا تبقى سرا، وغالبا ما تنفذ بصفة رضائية أي أ.  

ـ إذن وإذا ما كان لعقد الترخيص طابع دويل وهذا هو الغالب ، فإنه يكون من واجب األطراف                    
القانون املطبق عليه، واجلهة املختصة حلل الرتاعات الناشئة عنه، ويف حالة ما إذا كان هـذا العقـد               : حتديد

  . اللغة املطبقة يف حالة ما إذا كان هناك نزاع حمرر مبقتضى عدة لغات فهنا البد من حتديد
 ماـ وغالبا ما تترتب على هذه املنازعات اية مسبقة لعقـد الترخيص ، هذا األخري الذي عادة                   

ينتهي إنتهاء املدة احملددة يف العقد ، أي حبلول أجل االنقضـاء ، وهذه املدة قد تكون مرتبطة مبدة صالحية    
  .حتمي االختراع املرخص باستغالله أو مدة أقل من ذلكوسريان الرباءة اليت 

 لالختراعـ وإذا ما أي عقـد الترخيص ، جيب على املرخص لـه أن يتوقف عن كل استغالل                   
  خمزون املرخص به وإال يكون متابع بدعوى التقليد ، لكن املشكل الذي يطرح هنا هو معرفة مصري ما هو                 

  .ص باستغالله ؟لدى املرخص له من االختراع املرخ
  الطرق اإلراديــة ـــــــــــــــــــــــــــ: ـــــــــــــــ الفصل األول 

  
 يكـون مبجرد انتهاء عقد الترخيص فإن املرخص له ال : ففي هـذا اإلطار ميكن القول مبدئيا بأنه        

ق يف العقد على مواصلة     بإمكانه بيع ما تبقى له من خمزون االختراع، لكن هـذا ال مينع األطراف من االتفا              
املرخص لـه االستغالل رغـم انتهاء العقد ملـدة معينة وهـذا لتصريف املنتوجات املصنعة يف إطار عقد               
الترخيص، لكن يف غياب مثل هذا الشرط فإن املرخص له يكون متابع مبقتضى دعوى التقليد إذا ما استمر                  

اين حـول ما إذا كان املرخص ملزما بأخذ ما تبقى          يف االستغالل ، األمر الذي يـؤدي إىل طرح تساؤل ث         
  .للمرخص له من خمزون طاملا أنه غري مسموح له ببيعه ؟ 

إن اإلجابة على هذا التساؤل تكون حتما بالنفي عندما ينتهي عقد الترخيص غري احملدد املدة بدون                  
 بصفةاملربم ملدة غريحمددة    ارتكاب خطأ من املرخص ، لكن يف حالة ما إذا أى املرخص عقـد الترخيص               

مفاجئة بدون إنذاراملرخص له أو نتجية خلطئه ،ففي مثل هـذه احلالـة بإمكان املرخص له أن يفرض عليه                 
  ) .1(أخذ ما تبقى من خمزون االختراع حمل الرباءة 
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لدى ومن أجل تفادي كـل الصعوبات النامجة عن خمزون املنتوجـات املرخصة ، فإنه يكون من                 
  .ن لألطراف تنظيم مصري هذا املخزون مبوجب بند اتفاقي يف العقد األحس

ـ هذا ويالحظ أنه يف كثري من األحيان بالرغم من انتهاء عقد الترخيص مث العديد من االلتزامات                   
 بقاءمبا يعنيه ذلك من     ) 2(االلتزام التعاقدي بالسرية    :  تبقى ما بني األطراف، نأخـذ على سبيل املثال          اليت
  .  املرخص له ملتزما بالسرية حىت بعد انتهاء عقد الترخيصرفالط

 سريةباحملافظة على   ) املرخص لـه ( إذ غالبا ما يتم االتفاق يف العقد على التزام الطرف املتلـقي              
، دف احلد )3(املعلومات اليت ينقلها لـه الطرف املورد وبعدم إفشاء ما تتضمنه من أسرارتكنولوجيا للغري     

 التكنولوجيا الذي يترتب بالضرورة على عقد الترخيص، تلك السرية اليت تشكل األساس الواقعي              من ذيوع 
والقانوين لالحتكار التكنولوجي للطرف املرخص، ويتم حتديد االلتزام بالسرية على أوسع نطاق ممكن سواء         

  .من حيث جمال االلتزام أو مضمونه 
رف املرخـص عادة بتحديد مفهوم الغري الذي يسري        يقوم الط : ـ ففيما يتعلق مبجال االلتـزام        

اإللتزام بالسرية يف مواجهتـه بشكل يضمن احلفاظ على سريـة التكنولوجيـا وعدم تسرا للمشروعات             
املنافسة على أنه أيا كانت درجة التوسع يف حتديـد مفهوم الغيـر، فمن غري املتصور أن يأيت هذا التحديد                  

ال ألي استثناء،ذلك أن استغـالل االختراع يف العملية اإلنتاجية يقتضي بالضرورة        مطلقا بشكل ال يترك جما    
  ـــــــــــــــــــــ

)1( J.J. BURST: Breveté et licencié:Leurs rapports juridiques dans le contrat de licence,  
     op.cit.,  p.129 et-s,n.226, et-s.                                                                                           

  .التزام بعدم اإلذاعة والنشر: يعرف االلتزام بالسرية بطريقة سلبية على أنه) 2(
  الطرق اإلراديــة ـــــــــــــــــــــــــــ: ـــــــــــــــ الفصل األول 

  
  

الشركة : ون من الغري بالنسبة لعقد الترخيص، فهناك مثال       الكشف عن هذه السرية ألطراف عديدة ممن يعترب       
 فال ميكن   …اهلندسية املكلفة بوضـع تصميم الوحدة اإلنتاجيـة، أو شركات املقاوالت املكلفة بتشييدها،          

هلؤالء القيام بوظائفهم دون االطالع على االختراع املستخدم ، ومن أجل ذلك ويف مثل هذه احلاالت اليت                 
ا الطرف املرخص بنفسه أو بواسطـة الشركات التابعة له بعمليات التصميم والتشييد والتشغيل             ال يقوم فيه  

واإلدارة وغريها، يتضمن عقد الترخيص عادة نـص مبقتضاه يلتزم الطرف املرخص له باحلصول على تعهد               
، وكثريا ما ينص العقد     الغري املكلف بالقيام ذه العمليات باحملافظة على سرية التكنولوجيـا حمل االختراع            

على أن يتم هذا التعهد لصاحل الطرف املرخص مبقتضى عقد يربم مباشرة بينـه وبني هذا الغري، وبديهي يف                  
كل هـذه األحوال أن ينص العقد على أن يتـم الكشف عن سـر االختراع للغري يف أضيق نطاق ممكن،                  

  ).1(وبالقدر الالزم ألداء هذا الغري ملهمته 

 .364.سابقا ، صاملصدر املذكور:حسام حممد عيسى. د. راجع)3 (
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ما خيص مضمون االلتزام، فغالبا ما يتضمن العقد نصا عاما يلتزم مبقتضاه الطرف املرخص له               أما في   
  ).2(باختاذ كافة االحتياطات الالزمة للمحافظة على سرية التكنولوجيا 

ـ ولقد أثار التزام احملافظـة على السرية حىت بعد انتهاء عقد الترخيص العديد من االنتقادات من                  
مية اليت رأت فيه مبثابة أداة لتعميق تبعيتها التكنولوجيـة مبا يـؤدي إىل حرمان املشروعات              قبل الدول النا  

األخرى العاملة يف نفس الدولـة من إمكانيـة استخدام هذه التكنولوجيا ـ حمل االختراع ـ األمر الذي   
يبقى بعـد ذلك أمام هذه     يؤدي إىل احلد من ذيـوع وانتشار التكنولوجيا يف احمليط اإلنتاجي احمللي ، وال              

املشروعات األخرى إال إعادة استرياد نفس التكنولوجيا مرة أو مـرات أخرى بعقود جديدة و بأعباء مالية              
جديدة،األمرالذي يتطلب تدخل الدولة للحد من هذه املمارسات التقيدية واحلد من آثارها السلبيـة ، كي               

ة لتبادل أسرار التكنولوجيا بني خمتلف املشروعات سواء        حيافظ عقد الترخيص على صورته كونه وسيلة هام       
على املستوى احمللي أو على مستويات الدول األخرى األمر الذي يربز األمهية  العلمية والعملية هلـذا العقد                 
ألن موضوعـه هو استغالل أحـدث نتائج البحوث العلمية اليت تغطيها يف الغالب براءات االختـراع ،               

  .العقـد يكون مصدره غالبا الدول الصناعية املتقدمة وشركاا الكربى املالكة للتكنولوجيا إذ مثـل هذا 
  

  ــــــــــــــــــــــ

 J.M. DELEUZE: Le contrat de transfert de processus:فيما يتعلق بصياغة مثل هـذه الـشروط راجـع    )1(
technologique, ed. Masson, paris.1982, p.p.68 - 71 et pp. 137- 146                                         

)2( J.M. DELEUZE , op.cit.,p. 60 et 70.                                                                                  
              

 
  ــــــالطرق اإلراديــة ـــــــــــــــــــــ: ـــــــــــــــ الفصل األول 

  
ذلك أن عقد الترخيص، كما سبق تبيانه ، ال ينقل للمرخص له ملكية التكنولوجيا وإمنا جمرد احلق                   

يف استعماهلا حبيث تبقى امللكية للمرخص، األمر الذي يتيح هلذا األخري وباعتباره مالكا أن يضع حدودا هلذا                 
 هلذا احلق ، ويهدف مالك التكنولوجيا من        احلق يف االستعمال وأن يفرض على املرخص له قيودا يف ممارسته          

فرض هذه احلدود وتلك القيود إىل استمرار سيطرتـه على التكنولوجيا املنقولة، األمر الذي يتطلب تدخل               
 إجيـاد الدولة بتشريعاا ونصوصها القانونية امللزمة للحد من هذه القيـود وحماولة محاية مصاحلها من أجل              

بعقد الترخيص ال   " بعبارة موجزة بالغـة الداللة     " كومبو  : "  فكما قال األستاذ   توازن بني موازين القوى،   
  ).1"(يشتري املرء املعرفة، وإمنا يشتري اهلدوء والسكينة 

 الرباءةذلك أن األثر املباشر لعقد الترخيص هو إزالة ذلك العائق املتمثل يف احلق االستئثاري ملالك                  
 براءة االختراع دون اعتراض من املالـك، فينبغي أن نتذكر دائما أن            حبيث يستطيع املرخص لـه استغالل    

لدى ) 2(الختراع اليت يرد عليها عقد الترخيص ليست هي التكنولوجيا ، ولكنها صك ملكية التكنولوجيا             
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يستغل الطرف املتلقي هـذه الفرصة املتاحـة له ويستفيد منها كي يتمكن من حتقيـق نقـل    البد من أن
 وهـذا بتقويـة القــدرة التفاوضيــة، ويتكوين إطـارات ذو خبــرة ال بأس ا            راعختفعال لإل 

 تلقي املعلومات الفنية املسلمة مبوجب هذا العقـد ، فضال على ضرورة وضع نظام قانوين               تسهيلمن أجل   
ول حمكم ينظم هذا العقـد بشكل يسمح حبماية الطـرف املتلقي الذي يكون يف غالب األحيـان من الد               

  ).3( يضمن اجلمع بني التكنولوجيا كقيمة تبادلية وكقيمة استعمالية الذيالنامية األمر 
وخطى التشريع اجلزائري خطوة مفيدة بنصه على بطالن الشروط املقيدة املفروضة من قبل الطرف                

ون وعلى  املرخص، اليت تعد خطرا على مصاحل الدول النامية، فمثل هـذه الشروط تعـد ممنوعة بنص القان              
 عدمالسلطة املختصة استعادها من التصرف القانوين حال وجودها وإن كان يعاب على التشريع اجلزائري               

  اخلصوص سرده ملثل هذه الشروط املقيدة ، األمر الذي تنبهت إليه بالتنظيم دول أمريكا الالتينية على وجه 
  

  ـــــــــــــ
  
)1( "La licence de brevet n'est pas un transfert de technique mais l'octroi d'une liberté 

d'action on n’achète pas une connaissance on achete une tranquillité "                                    
Voir :  J.D.COMBEAU : Intervention aux débat sur le know-how organisés par cahiers du 
droit de l’entreprise, 1972,n°1, enquêtes .p.29.                                                                         

)2( Joseph. JEHL : Le commerce international de la technologie, approche juridique, 
L.I.T.E.C. paris, 1985, p.133.                                                                                                  

)3( P.F.GONOD .Matériaux pour de nouvelle politiques du transfert technologique, revue 
tiers-monde n°65 ,Tome 27, paris.1976,p.663.                                                                          

  
  الطرق اإلراديــة ـــــــــــــــــــــــــــ: ـــــــــــــــ الفصل األول 

  
 من شهر أغسطس    12 يف   1977يف الدول الناميـة ، كالقانون األرجنتيين لنقل التكنولوجيا الصادر سنة           

  ) 1( منه بعضا من تلك الشروط املقيدة 10إذ عدد يف مادتـه 
 وبالـضبط يف    1973 عقود نقل التكنولوجيا الصادر سنة     والقانون املكسيكي اخلـاص بتسجيل     

  ).2(مادته السابعة 
ـ كما أنه يعاب على التشريع اجلزائري تنظيمه القاصر ألحكام عقد الترخيص ، مثل عدم تنظيمه                  

الذي جيب أن ينص عليه بصفة واضـحة    لاللتزامات الواقعة على أطرافه، ال سيما التزام املرخص بالتسليم
وبشكل دقيق حبيث جيب أن يتضمن كل صور االختراع اليت تسمح باالستغالل الفعال، كاملعرفـة               وملزمة  

 مبا يترتب على ذلك من نقل حقيقي وفعال لالختراع          …الفنية ، واالستشارات الفنية واملساعـدة التقنية       
  .املرخص به ومن مث استغالل أكيد له 
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قـانوين حمظ ال يترك جماالً كبريا إلرادة ذوي        لدى فتنظيم عقـد الترخيص جيب أن يكون تنظيم           
 العملالشأن ذلك أن الدول الصناعية املتقدمة متيل دائما إىل االحتفاظ حبرية التعاقد وتعمل على أن يستمر                 

ا إىل أقصى حد ممكن ، ألا ترى فيهاأداة ضرورية خلدمـة مصاحلها اخلاصة على حساب مصاحل الدول                 
  .النامية

ف من التنظيم القانوين ألحكام عقد الترخيص هو تاليف مجيع أوجه التعسف اليت قد توجد إذن اهلد  
يف هذه العقود وضمان للتـوازن االقتصادي للعقـد وتشجيعا لألطـراف ال سيما الطرف الضعيف منها              

   .  موضوع العقداالستغالل األمثل لالختراع حمل الرباءة األمر الذي يضمن ـ الذي يكون غالبا الدول النامية ـ
 لدىهذا ويف كثري من األحيان ، قد يكون للمخترع الوطين صاحب احلق يف الرباءة، صفة التاجر                   

 والضروريعادة ما يقوم باستغالل براءة اختراعه هذه ضمن حمله التجاري ،  فقد تشكل العنصر األساسي                 
 لضمانعـه  إلحدى احملالت التجارية      لنشاطه التجاري ، كما أنه قد يتنـازل  عن استغالل بـراءة اخترا           

  . استثمارها
وملا كان حصول التاجـر على القروض الزم لـه يف نفس الوقـت لدفع استثماراته والتوسع يف                 

 التجاريمشروعه التجاري واستغالل براءة االختراع على أحسن وجه ، أجاز املشرع اجلزائري رهن احملل               
يازة للمدين الراهن، ودون أن تنتقل إىل الدائن املرن، وعليه ميكن للتاجر            باعتباره منقوال معنويا مع بقاء احل     

 براءةالذي يستغل براءة اختراعه ضمن حمل جتاري احلصـول على القروض بضمان حملـه التجاري مبا فيه                
  ــــــــــ

)1( E.A.ZARRAQUIN : Nouvelle tendances en  Amérique latine concernant les transfert 
de technologie en propriété industrielle. Janvier 1973, p.45.                                                     

)2( C.SEPULVEDA:La loi Mexicaine relative a l'enregistrement du transfert des 
techniques, de la propriété industrielle, Janvier .1974,p.33 et-s.                                              

  الطرق اإلراديــة ـــــــــــــــــــــــــــ: ـــــــــــــــ الفصل األول 

  
االختراع دون أن يفقـد ملكيته هلذه األخرية ومن مثة استغالله لالختراع حملها ، األمر الذي يتطلب دراسة    

  .هذا النوع من العقود الواردة على براءة االختراع وهي مدجمة يف احملل التجاري 

  ــث الثايناملبح
   رهــن بــراءة االختــراع 
  

 رهـن   علـى  أي القانـون احلـايل لرباءات االختراع       17ـ 93مل ينص  املرسوم التشريعي رقم         
 54 ـ 66براءة االختراع مبفردها على عكس ما كان عليه األمر يف القانون السابـق امللغى أي األمر رقم                 

العقود املتضمنة إما انتقـال امللكية وإمـا  : " منه على أن  38 ـ من املادة  2الذي يقضي يف الفقرة ـ  
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 الرهن أو رفع اليد عن الرهن وذلك فيما يتعلـق بطلب          االستغالل أو االنتهاء من هذا احلق وإما         حقامتياز  
  ". أو إجازة، جيب إثباا كتابيا وتسجيلها يف دفتر اإلجازات اخلاص وإال كانت باطلة إجازة

 إىل القول بأن املشرع اجلزائري أحـال يف ذلك إىل تطبيق القواعد العامة، لدى              األمر الذي يؤدي    
 املال، لذلـك جيب تطبيـق األحكام العامة لرهن        )1(فرهن االختراع موضوع الرباءة يعد رهنا ملال منقول       

 ضمانات الرباءة   املنقول يف القانون املدين إذا كانت الرباءة ضمانـا لدين مدين، أو القانون التجاري إذا كان              
  .لدين جتاري

االختراع ـ لكن وباملقابل نص  املشرع اجلزائـري ضمن تنظيمه القانوين احلايل  على رهن براءة                  
 1975 سـبتمرب 26 املؤرخ يف 59 ـ  75باعتبارها عنصر من عناصر احملل التجاري مبوجب األمررقم 
ـ 96 املرات آخرها مبوجب األمر رقـم  الذي يتضمن القانون التجاري املعدل واملتمم يف الكثري من  27 

 من الفصل    ـ الرهن احليازي للمحل التجاري      ـ II ، وهذا بالضبط يف القسم       1996 ديسمرب 9املؤرخ يف   
II العقود اليت تتناول احملل التجاري ـ ، من الكتاب ـ I I ـ املعنون باحملل التجاري .   

ذا النوع من الرهون ملعرفة فيما إذا كان يسمح         األمر الذي يقتضي قصر جمال هذه الدراسة على ه          
لصاحب الرباءة بتحسني وتطويـر استغالله لالختراع حملهـا دون أن يفقد ملكيته للرباءة، لدى يكون من               

ملعرفة اآلثار القانونية اليت تترتب عليه      ) املطلب األول (الالزم والضروري التطرق إىل هذا النوع من الرهون         
  ).املطلب الثـاين (

  ــــــــ

مسري مجيل حسني الفتالوي  استغالل براءات االختـراع ، املـصدر            .د: ، راجع )غري متجسم (إذ تعترب براءة االختراع مال منقول معنوي        ) 1(
  .49املذكور سابقا، ص 

ـ  1982الطبعة األوىل، األردن ، صالح الدين عبد اللطيف الناهي، الوجيز يف امللكية الصناعية والتجارية دار الفرقان للنشر والتوزيع ،        . و د   ـ
  .175. ، ص1983

  الطرق اإلراديــة ـــــــــــــــــــــــــــ: ـــــــــــــــ الفصل األول 

  
  املطلب األول

        رهن براءة االختراع املدجمة يف احملل التجاري

  
 يتطلبستغالل  قد يستغل صاحب الرباءة اختراعه من خالل حملـه التجاري، ذلك أن مثل هذا اال               

أن يكون لصاحب الرباءة مكان يستخدمه جلذب عمالئه ولتمييزه عن غريه من املنافسني له ، ويف كثري من                  
األحيان ومن أجل تطوير هذا االستغالل عـادة ما حيتاج صاحب الرباءة إىل أموال باهضة تفوق إمكانياته،                

  .ركة نشاطه التجاري األمر الذي قد يدفعه إىل االقتراض من الغري دف دعم ح
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 لـصاحله لكن كثريا ما خيشى الدائن املرن إفالس مدينـه ومزامحة غريه من الدائنني فيتشرط رهنا       
يسمح له بأن يستويف حقه من مثـن الشيء املرهون قبـل الدائنني اآلخرين، وعادة ما يكون رهن للمحل                 

يـة وقوام نشاطـه التجاري، إذ غالبا ما يتعلق      التجاري اليت تعد براءة االختراع عنصر من عناصره األساس        
 يف  الرباءةاألمر مبنشأة صناعية يقتصر نشاطها فقط على صنـع منتج حاصل على براءة اختراع حيث متثل                

، واليت تعترب من أهم وسائـل دعـم اإلئتمـان يف           ) 1(هذه احلالة العنصر اجلوهري للمحل التجـاري       
دائـن املرن على إقراض املدين الراهن باألموال طويلة األجل أو قصرية،           اتمع  التجاري ، فهي تشجع ال      

وبالقدر الذي حيتاجه املدين لدعم مركزه التجاري وتنشيط استغالله واخلروج من األزمات املاليـة الـيت                
  .يتعرض هلا 

 قبل،  ) ولالفرع األ (األمر الذي يقتضي دراسة الرباءة باعتبارها عنصر من عناصر احملل التجـاري              
  ).الفرع الثاين(التطرق لشروط إنشاء مثل هذا الرهن 

  
  الفرع األول 

    براءة االختراع كعنصر من عناصر احملل التجاري

  
 املعدل واملتمم   ـ املتضمن القانون التجاري     59ـ 75 من األمر رقم     78حسب ما تقضي به املادة        

األموال املنقولة املخصصـة ملمارسـة نـشاط       : ي  تعد جزءا من احملل التجـار    : "   اليت تنص على أنه       ـ
  . ، ويشمل احملل التجاري إلزاميا عمالئه وشهرتهجتاري

  
  ــــــــــــــــــــــ

كندرية ،      .د) 1( ة ، اإلس ات الجامعي اري، دار المطبوع انون التج ي، الق سيد الفق د ال ارودي، محم ي الب ، 1999عل

  .179.ص

  

  طرق اإلراديــة ـــــــــــــــــــــــــــال: ـــــــــــــــ الفصل األول 

  

 واالسمكعنوان احملل   : كما يشمل أيضا سائر األموال األخرى الالزمـة الستغالل احملل التجاري             
 مل  ماالتجاري، واحلق يف اإلجيار واملعدات واآلالت والبضائع وحق امللكية الصناعية والتجاريـة، كل ذلك              

، ال يدخل يف عداد األموال املتجانـسة والثابتـة مثـل            )1(ل التجاري   فإن احمل " ينص على خالف ذلك   
العقارات فهو يتكون من عدة عناصر متباينة بعضها مادي والبعض اآلخر معنـوي ، ولقد حصل اإلهتمام                
يف البداية بالعناصر املادية وحدها، كالبضائـع واملعدات واألثـاث الذي يلـزم لالسـتثمار التجـاري               
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 امللموسة واحملسوسـة ، غري أن اتساع نطـاق التجارة وتطورها وازدياد رقعـة املنافسة             لعناصراباعتبارها  
بني املشروعات التجاريـة ، كان من شأنه إبراز العناصر املعنوية للمحل التجاري واليت ظلت مـستترة يف                 

  ).2(املاضي
نوية، فلقد أدى ازدهار النشاط     فاحملل التجاري وفقا للمفهوم احلديث يعترب من حقوق امللكيـة املع           

التجاري وظهور املشروعات الكربى، وطغيان الثورة الصناعيـة ، مبا جاءت به من ابتكارات واختراعات              
جديدة إىل ازدياد أمهية الصفقـات والتصرفـات القانونيـة اليت يكون موضوعها احملل التجاري، ومن مث              

اري وأساس فكرته القانونية، إذ ال ميكن للمتجر أن يوجـد           جوهر احملل التج  ) 3(أصبحت العناصر املعنوية  
من الناحية القانونية من دون توفر هـذه العناصر ، وهذا خالفا للعناصر املادية، لدى أصبح من الثابت أن                  

  ـــــــــــاحملل 

   
ب بعضهم إىل تعريف احملل التجـاري بـالنظر إىل          احملل التجاري، ومل يعرفه الفقه تعريفا جامعا، مانعا، فذه        : مل يعرف القانون والقضاء   ) 1(

عناصره املادية واملعنوية ، ومنهم من قصر تعريفه على الطبيعة القانونية للمحل، ومنهم من عدد خصائص احملل دون ذكر لعناصره، فهناك مـن             
 جتارية، وتتضمن بصفة أصلية بعض مقومـات        احملل التجاري عبارة عن كتلة من األموال املنقولة وختصص ملمارسة مهنة          : ذهب إىل القول بأن     

  .معنوية، وقد تشمل على مقومات أخرى مادية 
  .جمموعة من األموال املنقولة مادية أو معنوية تألفت معا ورتبت بقصد استغالل مشروع جتاري واحلصول على العمالء:بينما قال رأي آخر بأنه

ء، واعتربه كافيا لتكوين احملل التجاري باعتبار أن العناصر األخرى للمحل التجاري  ـ على عنصر االتصال بالعمال 3ـ بينما اقتصر رأي ـ  
ذات طابع عرضي، فقد توجد وقد ال توجد بينما يظل عنصر االتصال بالعمالء هو العنصر الوحيد املشترك يف املتجر مهما اختلفت الـصورة                       

  .اليت يتخذها والنشاط الذي يقوم به 
وحدة متكاملة تشتمل على جمموعة من العناصر املتصلة مبشروع         :  غالب يف الفقه احلديث يعرف احملل التجاري بأنه          ـ ويف األخري هناك رأي    

معني، وحنن منيل إىل هذا الرأي، ذلك ألن اعتبار احملل التجاري وحدة متكاملة هلا كيان قائم بذاته من املقومات اليت يتكون منها فكرة حديثة،                        
شرعني إلجياد الوسيلة القانونية اليت ميكن عن طريقها إخضاع احملل التجاري جبميع عناصره لتصرفات القانونية كالرهن أو                 انتهت إليها جهود امل   

  .البيع 
جالل وفاء البدري حممدين، القانون التجاري، اجلزء األول، دار املطبوعات اجلامعية أمام كلية احلقوق ،               . حممد فريد العريين، د   . د  : أنظر) 2(
   .314، ص 1998سكندرية ، اإل
: جمموعة األموال املنقولة املعنوية املستغلة يف النشاط التجاري للمحل وتتمثل هـذه العناصـر يف              : يقصد بالعناصر املعنوية للمحل التجاري    )3(

لصناعية وحقوق امللكية األدبيـة     االتصال بالعمالء والسمعة التجارية، واالسم التجاري والعنوان التجاري، واحلق يف اإلجارة، وحقوق امللكية ا             
  .والفنية والرخص واإلجازات 

  
  الطرق اإلراديــة ـــــــــــــــــــــــــــ: ـــــــــــــــ الفصل األول 

  
التجاري يرتبط وجودا وعدما بالعناصر املعنويـة فقط دون العناصر املادية ، ومع ذلك فإن العناصر املعنوية                

  .أمهيتها طبقا لنوع وطبيعة النشاط التجاري للمحل التجاري ختتلف 
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ـ فهناك من العناصر املعنويـة اليت توجد يف بعض احملـالت وال توجد يف حمالت أخرى، وذلك                  
حيدث حقوق امللكية الصناعية والتجارية إذ      : ، ومثال ذلـك    )1(حسب ظروف النشاط وطبيعة االستغالل    
 الكافةرية يف مثل هذه احلقوق اليت ختول صاحبها أن يستأثر قبل            كثريا أن جيد احملل التجاري قيمتـه اجلوه      

باستغالل ابتكار جديد أو استغالل عالمة مميزة أو الرسوم والنماذج الصناعية والبيانات التجارية والصناعية،    
  .فهي مبثابة حقوق استئثار صناعي 

 على فهي يف األساس تقوم      فاالختراعات ال تظهـر أمهيتها إال إذا اندجمت يف مشروع اقتصادي ،          
املنافسة، فكل خمترع ملنتجات جديدة إمنا يسعى إىل التفـوق على غريه بقصد الوصول إىل جذب العمالء                

 مـشروع  إال إذا أقيم     منهاوحتقيق أكرب قدر من الربح، ومن مث ال تستغل بـراءة االختراع ماليا وال يستفاد               
 قائم فعـال، لـدى فقد تكون براءة االختراع باعتبارها من          جتاري أو صناعي الستغالهلا أو بيعث ملشروع      

  .حقوق امللكية الصناعية عنصر من العناصر املعنوية للمحل التجاري، بل والعنصر اجلوهري له 
واحملل التجاري باعتباره وحدة متكاملة هلا كيان قائم بذاته عن املقومات اليت يتكون منها ميكن أن                  

 فيها بـراءة االختراع لكثري من التصرفات القانونية كالرهن مثـال، فهل مثل هذا             خيضع جبميع عناصره مبا   
 وإجراءاتالرهن اخلاص باحملل التجاري والذي يتضمن براءة االختراع كعنصر من عناصره خيضع لشروط              

  .خاصة أم ال ؟ هذا ما سيكون موضوع الدراسة يف الفرع املوايل 
  

       الفرع الثاين 
    شروط إنشاء الرهن                                          

  
األصل أن رهن املنقوالت ال يكون إال رهنا حيازيا ، ويترتب على الرهن احليازي أن يتخلى املدين                   

الراهن لدائنه املرن عن حيازة هذا املنقول، وذلك أن حيازة املنقول هي شرط لنفاذه يف مواجهة الغري، وال                  
 هـو  القاعدة  مبا يعقبها من آثار من شأنه اإلساءة إىل املدين الراهن إذا كان حمل الرهن        شك أن تطبيق هذه   

حيتوي ذلك أن انتقال املتجر إىل الدائن املرن مبا         . املتجر الذي تعد براءة االختراع حجر الزاوية الستغالله         
  ، متجـره  مباشرة استغالل    عليه مـن عناصر يؤدي إىل عواقب وخيمة تقع باملدين الراهن، حيث حيرم من            

   ـــــــــ
حممد السيد الفقي، مبادئ القانون التجاري، دراسة يف األدوات القانونيـة ، دار             . حممد فريد العريين، جالل وفاء البدري حممدين، د       . د) 1 (

  .   429.، ص 1998اجلامعة اجلديدة للنشر ، اإلسكندرية 
  اديــة ـــــــــــــــــــــــــــالطرق اإلر: ـــــــــــــــ الفصل األول 

  
ومن مث من استغالل االختراع حمل البـراءة، فيقع يف مغبة ديون يصعب عليه الوفاء ا كحرمانه من وسيلة                  
االستثمار اليت ميلكها واليت تـزوده بالقدرة املتجـددة على سداد ما عليـه، لدى أجاز املشرع رهن احملل                
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) . La gage sans dépossession ) 1معنويا مع بقاء احليازة للمـدين الـراهن   التجاري باعتباره منقوالً 
  .األمر الذي يسمح باستمرارية استغالل االختراع حمل الرباءة

  . ـ ويشترط إلنشاء عقد الرهن توفر نوعني من الشروط أحدها موضوعية واألخرى شكلية   
   :الشروط املوضوعية: أوال

العقود اليت يستلزم النعقادها توافـر الشروط املوضوعية العامة النعقاد         إن عقد الرهن هو عقد من         
التراضـي، حبيث يكون الرضـا أي اإلجياب والقبول خاليني من العيوب غري           : العقد، فيتعني وجود عنصر   

، لكن باإلضافة إىل ذلك البد أن       ) 2(مشوبني بغلط أو تدليس أو إكراه ، ووجـود عنصر احملل والسبب            
 الراهن مالك للمحل التجاري املرهون وأهالً للتصرف فيـه ، فـإذا وقع الرهن من غري مالك احملل                 يكون

التجاري فهو رهن باطل، والبطالن هنا نسيب ألنه مقرر ملصلحة مالك املتجر، وال يصبح الرهن صحيحا إال                 
  ) .3(إذا أقره املالك احلقيقي

عدم جواز رهن احملل    :  شرطـا خاصا مـؤداه     من تقتضي توافر  ) 4(ـ وهناك من التشريعـات       
التجاري لغري البنـوك، وعلـى ذلـك ال جيوز أن يكون الـدائن املرن للمحل التجاري أحد التجار أو                

  .األشخاص املعنوية اليت مل يصدر هلا ترخيص بذلك من وزير التجارة وبالشروط اليت حيددها هذا القرار
و إضفاء احلماية على التجار والصناع من جشع املرابني الذين قد      وغاية هذه التشريعات من ذلك ه       

يستغلون الفرص لفرض شروطهم احفـة على هؤالء الذين يضطرون لرهـن حمالم التجارية من أجل              
احلصـول على القروض الالزمـة لنشاطهم التجـاري ، فإذا حصل رهن للمحل التجاري لغري البنوك أو               

، العامرخص هلا بـذلك كان هذا الرهن باطال بطالناً مطلقًا لتعلق هـذا احلكم بالنظام              املؤسسات املالية امل  
استفادة هـذه املصارف ذا االمتياز الذي  قصره املشرع عليها بدفعها إىل تقدمي االئتمان الالزم               عن  فضال  

  ).5(للتجار حال تعرضهم ألزمات مالية مفاجئة 
)1 (Yves.REINHARD: Droit commercial, L.I.T.E.C, 5eme éd, paris, 1998, p.309.                  
عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط، التأمينات الشخصية والعينية،اجلزء العاشر، دار          . د: أنظر: حول الشروط املوضوعية لتكوين عقد الرهن     ) 2(

  . وما بعدها506، ف1970إحياء التراث العريب، بريوت،
،    1998 عابـدين،  2حمرز، القانون التجاري، النسر الذهيب للطباعة،يسري حسن إمساعيل، شارع عبد العزيـز اهلـدارة               أمحد حممد   . د) 3(
   .369،370. ص

ال جيوز أن يـرن     : "  على أنه  1940 لسنة   11 من قانون بيع ورهن احملالت التجارية رقم         10كالتشريع املصري مثال إذ تقضي املادة       ) 4(
  ".أو بيوت التسليف اليت يرخص هلا بذلك وزير التجارة بالشروط اليت حيددها بقرار يصدره لدى غري البنوك 

  . 123،فقرة 109.، ص1978القانون التجاري، اجلزء األول، القاهرة : حممود مسري الشرقاوي.د) 5(
  الطرق اإلراديــة ـــــــــــــــــــــــــــ: ـــــــــــــــ الفصل األول 

  
ـ  75 من األمـر رقم     119دد املشرع اجلزائري يف املادة      ـ ولقد ع      املتـضمن القـانون     59ـ

ال جيوز أن يشمل الرهن احليازي للمحل       : "  العناصر اليت يشملها الرهن بقوله       ـ املعدل واملتتم    ـالتجاري،  
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بائن والشهرة عنوان احملـل واالسم التجـاري والـحق يف اإلجارة والز      :  من األجزاء التابعة له إال     التجاري
التجارية واألثاث التجاري واملعدات واآلالت اليت تستعمل يف استغالل احملل وبراءات االختراع والـرخص              

 الصنع أو التجارة والرسوم والنماذج الصناعية، وعلى وجـه العموم حقـوق امللكية الـصناعية              وعالمات
صادرة بعـد الرهن والشاملة للرباءة املنطبقة عليهـا        واألدبية أو التقنية املرتبطة به، وأن الشهادة اإلضافية ال        

  " هذه الرباءة وتكون جزًءا مثلها من الرهن املنشأمصريتتبع 
ويكون للمتعاقدين احلرية يف حتديد ما يتناوله الرهن من عناصر احملل التجاري، لكن يف حالة ما إذا                   

ن حتديد للعناصر اليت يشملها فإن الرهن يف        اكتفيا بالنص يف العقد على رهن احملل التجاري بصفة عامة دو          
العنوان واالسم التجاري واحلق يف اإلجارة والزبائن والشهرة التجاريـة          : مثل هذه احلالة ال يشمل سوى       

  . السابقة الذكر 119حسب ما تقضي به الفقرة الثانية من املادة 
التفاق على مشوهلا فيه صراحة     من مثة هناك عناصر ال تدخل يف رهن احملل التجاري إال إذا حصل ا             

  )  1(كرباءة االختراع 
 مـا هذا وقد يستمر صاحب الرباءة يف أحباثه وجتاربـه حىت يصل باختراعه إىل درجة اإلتقان وإذا                  

توصل إىل هذه التحسينات والتعديالت على االختراع األصلي أمكنـه تقدمي طلب باحلصول على شهادة              
 بذلك األخرية بعد إبرامه لعقد الرهـن الشامل للرباءة األصلية ، فإا تتبع             اإلضافة فإذا ما حتصل على هذه     

مصري هذه الرباءة، وتكون بذلك جزًءا من الرهن املنشأ، أي أن شهادة اإلضافـة تتبع مصري الرباءة األصلية                 
  .يف الرهن
   :الشروط الشكلية: ثانيـا 

راع عنصر معنوي من عناصره ، ال يستلزم نقل حيازته من           رأينا أن رهن احملل التجاري اليت تعد براءة االخت          
املدين الراهن إىل الدائن املرن، بل يبقى كما سبق الذكر، احملل التجاري حتت يد الراهن، لذا وجب إختاذ اإلجراءات                   

امل مع املدين،   اليت من شأا إطالع الغري بالتصرفات اليت ترد على احملل التجاري حىت يكون على بينة منها، وحىت يتع                 
  :وهو على علم حبقيقة هذا الوضع، ومن هنا يستلزم القانون لصحة رهن احملل التجاري توافر الشرطني التاليني 

   :الكتابة : 1الشرط 
القانون  من   120إن رهن احملل التجاري عقد شكلي ال يتم إال بالكتابة وهـذا ما تقضي به املادة                  

  ".…يثبت الرهن احليازي بعقد رمسي" :التجاري احلايل إذ تنص على أنه
  ــــــــــــــــــ

)1     (     A.COURET  et j. j. BARBIERI:  Droit commercial, sirey , 13eme éd, 1996,p.45     
  الطرق اإلراديــة ـــــــــــــــــــــــــــ: ـــــــــــــــ الفصل األول 
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 عن، وتعد هذه الشكلية خروجا Acte authentique رمسي على أن يتم حترير عقد الرهن يف حمرر  
القاعدة العامة يف حرية اإلثبات التجاري سواء بالنسبة للمتعاقدين أو بالنسبـة للغري، وإن كان هذا اخلروج      
مربر حبرص املشرع على منع أي منازعة حول العناصر اليت يشملها الرهن، فهو معاب من جهة ثانية إذ أن                   

رمسية بطريقة استئثارية قد يعطل التجارة اليت من مقتضياا إبرام العقود على وجه السرعة ، فكان                استلزام ال 
من األحسن تيسري األمر للتجار وإعطائهم حق اخليار بني إفـراغ عقدهم يف شكل رمسي أو عريف كما هو                  

  ) .1(احلال يف التشريع الفرنسي واملصري 
   .2لقيام بعملية الشهر اليت تشكل مضمون الشرط والكتابة هذه هي أول خطوة الزمة ل  
  :الشهـر : 2الشرط 
 املتضمن ا القانون التجاري ـ املعدل واملتـتم ـ    59 ـ  75 من األمر رقم 120تضيف املادة   

يتقرر وجود االمتياز املترتب عن الرهن مبجرد قيده بالسجل العمومي الذي ميسك بكتابة احملكمة              :  أنه على
 نطاق دائرا احملل التجاري، وجيب إمتام نفس اإلجراء بكتابـة احملكمة اليت يقع بدائرا كل                يستغل يف  اليت

  .فرع من فروع احملل التجاري اليت مشلها الرهن احليازي
 الرهنفشهر الرهن هـو الذي يغين عن انتقال حيازتـه إىل الدائن املرن ، إذ بالشهر ميكن نفاد                   

  .لغريواالحتجاج به يف مواجهة ا
 يوما من تاريخ العقد التأسيسي حتت طائلة الـبطالن،          30وجيب إجراء قيد الرهن يف خالل مدة          

فإذا انقضت املدة احملددة للقيد دون إجرائه فإنه يتعني حترير عقـد جديـد حىت ميكن إجراء القيد وقـد                  
ولويـة للدائن املرن علـى      املشرع ألن يكون ميعاد قيد الرهن ميعـادا قصريا ، ألن الرهن يعطي أ             حرص

الدائنني العاديني والدائنني التاليني املقيدة حقوقهم، ومن مت فـال جيوز تعليق هـؤالء الدائنني ملدة طويلـة                
إجراء القيد من جانب الدائن املرن، ومـن صاحل هذا األخري اإلسراع يف قيد الرهن لكي يكون نافذا                 حتت رمحة   
  .إزاء الغري
 146 إىل   142اءات املتعلقة بقيد عقـد الرهن يف كتابة احملكمة ألحكام املواد           وختضع اإلجـر   

   .ـ املعدل واملتتم ـ املتضمن القانون التجاري 59 ـ 75 الفصل اخلامس من األمر رقم من
 الصناعيةوملا كان الرهن يف هذه احلالة واردا على براءة االختراع باعتبارها حق من حقوق امللكية                  
  رها عنصر من عناصر احملل التجاري فإن نفـاذه يف مواجهة الغري يتوقف على إجراءات شهر الرهنوباعتبا

اخلاصة ذه احلقوق ، فهناك قيد إضايف جيب أن يتم على مستوى املعهد الوطين للملكية الصناعية، طاملا أن                  
  ــــــ

  . املصري 1940 لسنة 11 قانون رقم  من11 الفرنسي، واملادة 1909 مارس 17 من قانون 10أنظر املادة ) 1(
  

  الطرق اإلراديــة ـــــــــــــــــــــــــــ: ـــــــــــــــ الفصل األول 
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 مـن  147رهن احملل التجاري يكون شامل لرباءة االختراع اليت تعد عنصر من عناصره ، إذ تنص املـادة        

فصل السادس املتعلق بإجراءات القيـد  املتضمن القانون التجـاري وبالضبـط يف ال : 59 ـ  75األمر 
يتم إجراء القيد والبيانـات طبقا للتشريع :"  اخلاصة باملعهد اجلزائري للملكية الصناعية على أنـه        والبيانات
 املفعول إذا كانت البيوع أو التنازالت عن احملالت التجاريـة تشتمل على عالمـات املـصنع أو                الساري

ذج الصناعيـة ، وكانت رهون هـذه احملالت تشتمل على براءات االختراع أو    التجارة أو الرسوم أو النما    
هذا وإن كان التشريع السـاري املفعول حاليــا أي املرسـوم           " رخص أو عالمات أو رسوم أو مناذج        

 مل يتطرق إىل اإلجراءات والبيانات الـالزمة هلذا القيد ، األمر الذي حيبـذ أن  17 ـ  93التشريعي رقم 
  .عني اإلعتبار عند إجراء تعديالت على هذا التشريع يأخذ ب

ـ ويف األخري، ميكن القول بأنـه جيوز حموالقيد إذا انقضى الدين املضمون بالرهن بأي سبب من                  
 بطالنأسباب اإلنقضاء، أو إذا انقضى الرهن وحده ببطالن أو فسـخ أو بتنازل الدائن عنه ، أو إذا تقرر                   

  ). 1(لمدين وللغري الذي يضار من بقاء القيد أن يطلب حموه القيد لعيب يف الشكل، ول
هذا فيما خيص الشروط واإلجراءات الواجب اتباعها إلنشاء عقد الرهن ، فماذا إذن عن اآلثار اليت      

  .يرتبها هذا العقد ال سيما فيما خيص استغالل براءة االختراع، األمر الذي سيتناول بالدراسة يف املطلب الثاين
  املطلب الثاين                   

        آثـــار الرهـــن 

  
 الراهنحيدث عقد الرهن إذا ما نشأ صحيحا حسب ما سبق تبيانـه، آثار بالنسبة لكل من املدين                   

  :والدائن املرن هي كاآليت 
  الفـرع األول          

     آثـار الرهن بالنسبة للمدين الراهن         

االختراع  الرهـن إنتقال حيازة احملل التجاري مبا فيها براءة          ال يترتب كما سبق الذكر على إنشاء        
، التجاريإىل الدائن املرن، وبالتايل يستبقي الراهن حيازته للمحل  مما يسمح له باإلستمرار يف اإلستغالل                

 لاملقابعلى أن احتفاظ التاجر املدين حبيازة حمله التجاري رغم رهنـه خيوله بعض احلقوق ويفرض عليه يف                 
 لهواجب احملافظة على حمله املرهون وعناصره األساسية ال سيما براءة االختراع حبالة جيدة دون أن يكون                 

، فاحتفاظ املدين الراهن باحملل التجاري    ) 2(احلـق يف الرجوع على الـدائن املرن بشيء يف مقابل ذلك           
  ــــــــــ

  .456. حممدين ،  املصدر املذكور سابقا، صجالل وفاء البدري.حممد فريد العريين، د.د: أنظر) 1(
  .322.  ، ص 1997هاين حممد دويدار، التنظيم القانوين للتجارة، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بريوت ،. د) 2(
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 إىل تعريض حقوق الدائن املرن للخطر ، إذ قد يقترف املدين بعض األعمال              موضوع الرهن هذا قد يؤدي    

عدم : اليت تؤدي إىل إحلاق الضرر باملتجر ، ومن مث يعرض ضمان الدائن املرن لإلنقاص، ومن أمثلة ذلك                  
سوم حيطة املديـن الراهـن الـذي يؤدي إىل فقدان حقوقه الواردة على براءة االختراع كعدم دفعـه الر              

، الغري، أو إذا مل يقم حبماية براءة اختراعه من تقليد           ) 1(ذلك من سقوط الرباءة     السنويـة، مما يترتب عن     
 مـن فهو بذلك يعرض ضمان دائنه للخطر ، إذ أنه ال ميكن هلـذا األخري أن حيرك دعـوى التقليد عوض                   

 املـدين على بـراءة االختراع بل يقع على صاحب الرباءة إذ ليس على الدائن املرن من يقع التزام احملافظة      
 منالراهن  أي منشأ عقد الرهن ، زيادة على أن اهلدف املنتظر من هذا الرهن هـو احلصول على قروض                    

أجل تطوير استغالل اختراعه حمل الرباءة فكيف إذن يعمـل على إسقاط هـذه الرباءة أو املساس ا، لدى  
 احلفاظظة على الثقة اليت منحـه إياها الدائن املرن ومن أجل ذلك            جيب عليه على العكس من ذلك احملاف      

  .على الضمان الذي منحه إياه 
وإذا ما خالف الراهن ذلك وأتى من األفعال السلبية ما يـؤدي إىل إضعاف ضمان الدائن ، فطبقا                   

 التنفيذُرا واختاذ إجراءات    ألحكام القواعد العامة ، يسقط األجل ، وحيق للدائن املرن املطالبة بالدين فـو            
على الشيء املرهون يف حالة االمتناع عن الوفـاء ، األمر الـذي ال يكون يف صاحل املدين الراهن والخيدم                  

  .استغالل االختراع  حمل الرباءة
   الفرع الثـاين           

      آثـار الرهن بالنسبة للدائن املرهتن         

 علـى ويـة يف احلصول على الدين املضمون متقدما يف ذلك          جيعل الرهن للدائن املرن حق األول       
، وجيري ترتيب الدائنني املقيدة حقوقهم حسب       ) 2(الدائنني العاديني والدائنني املقيدون التالني له يف املرتبة         

ترتيب تاريخ قيودهم ، فإذا قيدت عـدة رهون يف يوم واحـد كانت هلا مجيعا ذات املرتبة، فال أمهية إذن                   
 املتـضمن  59 ـ  75 من األمر رقـم  122عة اليت قيـد فيها الرهـن ، وهذا ما تقضي به املادة للسا

  . التجاري املعدل واملتمم القانون
الـدائن  ـ كما يكون للدائن املرن حـق تتبع براءة االختـراع املرهونة يف أي يد تكون، إذ أن         

س حق احلبس عليه ، فيكون من الطبيعي طاملا بإمكان          املرن الغري حائـز للمال املرهون ال يستطيع أن ميار        
  املدين الراهـن التصرف يف املال املرهـون للغري ـ كأن يتنازل عن براءة االختراع للغري ـ أن يكون له 

  ــــــــــ
)1( M. PEDAMON: Droit commercial, commerçant et fond de commerce, concurrence et 

contrats de commerce, précis Dalloz, 9éme,éd,  1990,n.290.                                                    
)2                                                                          (  Yves.REINHARD : op.cit., p.310.  
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 حسنإمكانية متابعة املال املرهون حتت يد احلائز الذي انتقل إليه ، وال جيوز للحائز يف هذه احلالة ولوكان                   

 غريالنية أن يتمسك يف مواجهة الدائن املرن بقاعدة احليازة يف املنقول سند امللكيـة ، فحق الدائن املرن                  
  ) .1( العناصر اليت تدخل يف نطاق الرهن قابل للتجزئة فهو يرتبط مبجموع

وجيوز لدائين صاحب الرباءة إذا مل يوف بدينه حجز هذه األخرية طاملا أا تدخل يف عناصر الذمة                   
املالية لصاحبها، وبالتايل تدخل يف الضمان العام للدائنني باعتبارهم أهم عناصر احملل التجاري، ويترتب على          

النه حسب القواعد العامة عدم إمكان التمسك على احلاجز بالتعديالت الالحقة           هذا احلجز بعد إيقاعه وإع    
  ).2(على احلقوق املرتبطة بالرباءة 

وقد يؤدي هذا احلجز إىل فقدان صاحب الرباءة ملكيته هلذه األخرية إذا ما استمر الدائن احلاجز يف                   
 خيدما عليه من الديـون ، األمر الذي ال         إجراءات التنفيذ حىت النهاية ومل يستطيع صاحـب الرباءة دفع م         

مصلحة هذا األخيـر ، لدى جيب أن يتفـادى ذلك بوفائـه بديونه طاملا أنه بإمكانه أن حيقق أرباحا عند               
  .استغالله لالختراع حمل الرباءة مبوجب القروض اليت حتصل عليها

وتطوير استغالله الشخصي   إذن ويف األخري ميكن القـول بأنـه بإمكان صاحب البـراءة حتسني             
 طريقلالختراع حملها إذا مل تتوفر لديه اإلمكانيــات الـالزمة لـــذلك ال سيما املاديـة منها عن               

احلصول على قروض من الغري مقابل تقدميه كضمان لذلك براءة اختراعه أو حمله التجاري اليت تكون براءة                 
 الرباءة تزيد من قيمة املتجر ومن إرتياح املدائن املرن          االختراع لب النشاط التجاري فيه، فوجود مثل هذه       

 الراهن باألموال بالقدر الذي حيتاجه لتنشيط ودعـم         املدينألمهية وقيمة الضمان املقدم له ، فيقوم بإقراض         
  .استغالله 
إذ ،  حملهاومبوجب هذا الرهن أيضا ال يفقد املدين الراهن ملكيته للرباءة وال استغاللـه لالختراع                

يبقى حائز حملله التجاري جبميع عناصره، األمر الذي مينح له فرصة جـد هامـة لتحقيق أكرب وأحسن قدر                
  .لصنع االختراع حمل الرباءة ومن مت تطوير نشاطه التجاري 

 قدمهالكن جيب على صاحب الرباءة يف هذه احلالـة أن حيافـظ على مجيـع عناصر الرهن اليت                  
 مث  ومناالختراع كي ال ينعكس األمر عليه ويفقد حملـه التجـاري جبميع عناصره            كضمان ال سيما براءة     

  .تزول الفائدة املرجوة من إبرام مثل هذا العقد 
  ـــــــ

)1             (Michel .GERMAIN, Louis. VIEGEL :Traité de droit commercial, T.1, L.O.D.J, 
paris, 1998, p.476.                                                                                                                      

  .185. صالح الدين عبد اللطيف الناهي، املصدر املذكور سابقا ، ص . د) 2(
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نسبة للطرق التعاقدية اليت خيتارهـا صاحب الرباءة مبحظ إرادته الستغالل اختراعه دون            هذا بال *   
 االحتكـاري نقل ملكية براءتـه ، لكن ويف حاالت أخرى قـد يتعسف صاحب الرباءة يف استعمال احلق                

رباءة أو يستغله   املمنوح له، فيمتنع عن استغالل اختراعه حمل الرباءة ائيـا ، أو طوال مدة معينة من منح ال                
 طـرق ولكن بشكل ال يضمن وال خيدم مصلحة اتمـع لدى أوجـد املشرع اجلزائـري نظام آخر من                

االستغالل الغري ناقلة مللكية الرباءة تفاديا النقالب احلق املكرس لصاحب الـرباءة يف احتكـار اسـتغالل                 
ـ           الطرقراءة الستغالل اختراعه أي     اختراعه ضد مصلحة اتمع، وهي الطرق املفـروضة على صاحب الب

  .اجلربية وهذا ما سيكون موضوع الفصل الثاين 
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حقيقـة األمـر قلب نظام  يف Monopole de l'exploitationحيتل احلق يف احتكـار االستغالل   
الرباءات ولذلك فإن املقابل الطبيعي هلذا اإلستئثار هو قيام صاحب الرباءة  ذا االستغالل عمالً يف الدولة                 

 االقتصادياليت أصدرت الرباءة حىت يصبح النظام القانوين حلمايـة االختراعات جـزء من سياسة التطور              
 إمناي الذي حيققه أي اختراع بالنسبة للدولة اليت أصدرت الرباءة           والتكنولوجي ، ذلك أن النجاح االقتصاد     

يكمن يف حتقيقه عمالً لديها، إذ يـؤدي االحتكـار غري املقترن باالستغـالل إىل صنع اإلنتاج يف اخلارج                
واحتكاراألسواق األجنبية للبلـد املانح للرباءة لتصريف هذا اإلنتاج بأسعار مرتفعة، لدى فإن حق صاحب              

  .لرباءة عليها ليس باملطلق بل هو نسيب، وخاضع للرقابة، ولقيود قانونية عديدة ا
ـ فإذا فرض ومل يقم صاحب الرباءة باستغالهلا ائيا أو طوال مدة معينة من منحها له، أصبح من                    

 العامة  املنطقي أن متكن الدولة غريه باستغالل هذا االختراع واإلفـادة منه على الوجه الذي حيقق املصلحة              
  .باتباع شروط وإجراءات معينة 

ـ كما قد حيدث أيضا أن يقوم صاحب الرباءة فعال باستغالل إختراعه ولكن يف حدود إمكانياته                  
  . املاديةوطاقاته مما يترتب عليه عدم إمكان استغالل االختراع استغالالكافيا يسد حاجات الدولة االقتصادية

الضروري أن تتدخل الدولة لتنظيم استغالل هذا االختراع        ـ ففي مثل هـذه احلاالت يكون من          
من الغري بواسطة منح ترخيص إجبـاري باالستغالل للغري دون نقـل ملكيـة الرباءة، فهل خيدم مثل هذا                

  .اإلجراء مصاحل الدول النامية، وهل يسد النقص الناتج عن االستغالل اإلرادي لالختراع حمل الرباءة ؟ 
 االختـراع ذا التساؤل البد من دراسة هذا النوع من التراخيص الالإرادية الستغالل            وملعاجلة مثل ه    

، لكن  قبل هذا البـد من النظر أوال يف نشأته والتطور الذي عرفـه إىل أن                )املبحث الثـاين ( حمل الرباءة   
  ) .املبحث األول(وصل إىل ماهو عليه اليوم
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  املبحث األول
    الترخيص اإلجباري وتطوره 

  
ارتبط الترخيص اإلجباري يف نشأته وتطوره بالتزام مالك الرباءة باستغالل االختراع ، فقد فرضت                

 االختـراع اما باستغالل   التشريعات املقارنة منذ بداية تنظيمها حلقوق امللكية الصناعية على مالك الرباءة التز           
يف الدولة املاحنة للرباءة، ووضعت جزاء على ختلفه عن االستغالل هو سقوط ملكيـة الرباءة، وظل السقوط    

) 1(هو اجلزاء الوحيد الذي يطبق على إخالل مالك الرباءة باالستغالل حىت قرب اية القرن التاسع عشر                 
.  

 امللكية الصناعيـة، وعاجلت املادة اخلامسة منـها         أبرمت إتفاقية باريس حلماية    1883ويف سنة     
التزام مالك الرباءة باستغالل االختراع، وقننت جزاء السقوط، إال أن التعـديالت املتالحقـة للمعاهـدة                
أضعفت هذا األصل واستبدلت به جزاء الترخيص اإلجباري بقواعـد وشروط ومـدد أضعفت من كونه              

  ). 2(يف عدم وفائه بالتزامه القانوين باإلستغالل جزًءا ملوجهة تعسف مالك الرباءة 
 حىت) املطلب األول (لدى البد من معاجلـة نشـأة الترخيص اإلجبـاري والتطور الذي مر بـه              

يتم التوصل إىل أحكامه  وفقـا آلخر تعديالت إتفاقيـة باريس، األحكام اليت تأخذ ا جل الدول املنظمة                 
  ).املطلب الثاين(لإلتفاقية مبا فيها اجلزائر

  
      املطلب األول 

              نشأة الترخيص اإلجباري ومراحل تطوره

  
تفرض كافة التشريعات املقارنة، ومنذ زمن بعيد على املخترع التزاما باستغالل االختراع يف الدولة                

  .املاحنة للرباءة تلبية حلاجة البالد للمنتجات موضوع الرباءة 
 للـرباءة على املخترع تصنيع املنتجـات املشمولـة باحلماية يف الدولة املاحنة          ويوجب هذا اإللتزام      

 ووضعت هذه التشريعات جزاء على    لإلسهـام بالنهوض بالصناعـة الوطنيـة ودفـع عجلـة التنميـة،        
  ـــــــ

)1 (Jean.Yves. SAYN: Brevet d'invention, licence forcées nature juridique régime 
J.C.P.1971- 10291, p.457.                                                                                                          

  .326.جالل أمحد خليل ، املصدر املذكور سابقا، ص.د) 2(
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إلخالل باإللتزام باالستغالل هـو سقـوط الرباءة، وهذا ما أقره قانون براءات االختراع الفرنسي القدمي               ا

، وهو أول قانـون ينظم براءات االختراع يف فرنسـا، وقد استمر هذا الوضع قائما              1791الصادر سنة   
) 2(تشريعـات املقارنة   وكـذا يف الكثري مـن ال    ) 1 (1844يف قانون الرباءات الفرنسي الصـادر سنة       

 السقـوط هو اجلزاء الوحيد املترتب على عدم استغـالل االختراع حىت قـرب أواخر القرن املاضي               وظل
 أبرمت إتفاقيـة  1883الذي شهد نشاطا ملحوظا من أجل تدعيم احلماية الدولية للمختـرع ، ففي سنة  

ة من اإلتفاقية أي قيود على التشريعات الوطنيـة          حلماية امللكية الصناعية ، ومل تفرض املادة اخلامس        باريس
فيما يتعلق بالسقوط، بل أقرت حق الدول أعضاء االحتاد يف أن تفرض جزاء السقوط على اإلخالل بالتزام                 

، االحتكـار باالستغالل، أي أن عدم قيـام صاحب الرباءة باستغالل اختراعـه يترتب عليـه سقوط حق              
استئثار االستغالل طاملا قام بواجبه بتنفيذ االختراع وجعل أمـر اسـتغالله            فصاحب الرباءة له حق التمتع ب     

  ) . 3(متيسرا لرعاية الدولة 
ـ غري أن اإلجتاه العام يف مؤمترات إحتاد باريس خفف من هذا اجلزاء، نتيجـة للمعارضة الشديدة                  

راءة االختراع، وجنحـت     ضد مبدأ سقوط ب    1891اليت قامت ا الواليات املتحدة يف مؤمتر مدريد عام          
وعدلت املـادة   " الترخيص اإلجبـاري   " يف استبداله مببـدأ    " مبدأ سقوط الرباءة    " الدول اليت عارضت    

 اإلتفاقية تعديالت متالحقة يف مؤمترات املراجعة التالية على إبرام اإلتفاقية وكان آخر تعديل حلقها               من) 5(
 5أن جتيء كافة التعديالت الـيت أدخلـت علـى املـادة             ، ومل يكن غريبا     1958يف مؤمتر لشبونة سنة     

، ولـشبونة  1934 يونيو 2 ، ولندن 1925 نوفمرب 6،والهاي  1900 ديسمرب 14بروكسل  :مـؤمتر:يف
 ، يف اجتاه تدعيم حقوق مالك الرباءة ، إذ تضمنت هـذه التعديالت التخفـيف              1958 أكتوبر   31يف  

  ) .4( جزاء السقوط للحد من اللجوء إليه وفرضت قيودا على من االلتـزام باالستغالل
  ـــــــ

 ,M. SABATIER:l'exploitation des brevets et l’intérêt général d'ordre économique: راجع) 1(
   paris ,1976,p.130.                                                                                                                    

موجز مقارن يف خمتلف قوانني األقطار املتعلقة برباءات االختراع،جملة مجعية محاية امللكية الصناعية يف الشرق :كمال باريت: راجع األستاذ  )2(
  .33، ص 1974 تشرين الثاين 15األوسط ومشال إفريقيا ، اجلمعية العمومية السنوية   األوىل املنعقدة يف 

)3 (M.M.PLAISANT : Traité de droit conventionnel international concernant la propriété 
industrielle, Paris, 1959,p.126.                                                                                                  

، 1975اإللتزام باستغالل املبتكرات اجلديدة، حبث ما جستري، جامعة القاهرة،          :  بربري   حممود خمتار .ملزيد من التفاصيل رسالة د    : أنظر  ) 4(
  . وما بعدها85.ص
 Casimir. AKERMAN : L'obligation d'exploiter et la licence obligatoire en matière desو 

brevets, thése, paris, 1936, p.110.                                                                                             
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 تنظيمه وضع قيدين على سلطـة املشرع الوطين يف         1900ـ ففي تعديل مؤمتر بروكسل لسنـة         
  .للسقوط 

ة املمنوحـة لالستغالل إذا قضى بأنـه ال جيوز إسقاط الرباءة          يتعلـق بتحديد املهل  : القيد األول   
  . سنوات من تاريخ إيداع طلب الرباءة 3بسبب عدم االستغالل قبل مضي 

األعذار فيقضي بالتزام الـدول األعضاء يف االحتاد بأن تسمح ملالك الرباءة بإبداء            : أما القيد الثاين    

  ) .1(اليت تربر عدم االستغالل 
 بـدأ الكفاح يشتد ضـد السقوط واقترح مندوب أملانيـا          1911مؤمتر واشنطن لسنة    ـ ويف     

 5إلغاء االلتزام باالستغالل كلية من النظام االحتادي، غري أن الدول األعضاء مل توافق على تعديل املـادة                  
  ) .2(ومتسكت باإلبقاء على جزاء السقوط 

 اإلجباري جبانب الـسقوط ملواجهـة        أدخل جـزاء الترخيص   1925ـ ويف مؤمتر الهاي سنة        
إخالل صاحب الرباءة بالتزامه باالستغالل وحبيث ال ميكـن االلتجاء إىل الترخيص اإلجباري إال بعد مرور               
ثالث سنوات إعتبارا من تاريخ منح الرباءة ال من تاريخ إيداع طلب احلصول عليها ، أما السقوط فهو غري                   

جباري ال يكفي لتدارك تعسف صاحب الرباءة، وبشرط عـدم تربيـر             إال إذا كان منح الترخيص اإل      ممكن
  ) .D’excuses légitimes) 3صاحب الرباءة ملوقفه بأعذار مشروعة 

 ، أظهـرت    1934يف مؤمتر لندن لـسنة       " 5" ـ كما أدخلت تعديالت أخرى على الـمادة          
الترخيص اإلجباري ال يكفي لتدارك     الطابع الثانوي جلزاء السقوط، فأوجبت عدم تطبيقه إال إذا كان منح            

تعسف مالك الرباءة يف مزاولة حقه االحتكاري، ضف إىل ذلك فقد أطيلت املادة اليت جيوز بعدها إمكانية                 
االلتجاء إىل جزاء السقوط حبيث أصبحت سنتني من تاريخ منح الترخيص اإلجباري األول ، معىن ذلك أنه                 

 سنوات من تاريـخ تـسليم الـرباءة        5الرباءة إال بعـد انقضاء     ال جيوز إختاذ إجراء السقوط قبل مالك        
  ـــــــــوبشرط جتربة 

ولكن ال تسقط الرباءة لعدم استغالهلا يف أي دولة من دول االحتاد إال بعد مرور ثالثة سنوات مـن                   :" وكانت صياغتها على النحو التايل      ) 1(
     " .عدم تربير صاحب الرباءة ملوقفه يف عدم االستغالل تاريخ إيداع طلب الرباءة يف أي من هذه البالد وبشرط 

  .245. املصدر املذكور سابقا، ص: حسام الدين عبد الغين الصغري. د) 2(
هذه اإلجراءات ال ميكن أن تتضمن النص على سقوط الرباءة، ": على أنه ) 1925صيغة الهاي  ( 5 ـ من املادة  3إذ تنص الفقرة ـ  ) 3(

نح الترخيص اجلربي كايف ملواجهة هذه الصور ويف كل حالة، ال ميكن أن تكون الرباءة حمال هلذه اإلجراءات قبل انقضاء مـدة        إال إذا مل يكن م    
  " .  ثالث سنوات على األقل، حتسب من التاريخ الذي أعطيت فيه ، أو إذا أبدى حامل الرباءة أعذار مشروعة 
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 تربيرالترخيص اإلجباري وعدم جناحه يف مواجهة تعسف مالـك الرباءة يف قيامه باستغالل اختراعه وعدم               
 فمثل هـذا التطور الطويل لقواعد الترخيص اإلجبـاري يف إتفاقية باريس لسنة   …موقفه بأعذار مشروعة    

 يوليـو   14 وفقا آلخر التعديالت أي يف مؤمتر اسـتكهومل يف            يقتضي ضرورة النظر يف أحكامه     1883
1967.   

  
  املطلب الثاين 

    أحكام الترخيص اإلجباري يف إتفاقية باريس وفقا آلخر التعديالت
    )1967 صيغة استكهومل (

  

على أنه  ) 1967أي صيغة استكهومل    (من اإلتفاقية وفقا آلخر التعديالت      ) أ(تنص املادة اخلامسة    
ـ ) 1 (ـ  أ  : "   ال تسقط بـراءة االختراع إذا استـورد مالكها يف الدولـة اليت منحت الـرباءة        ـ

  .أشياء مصنعة يف أية دولة من دول االحتاد 
 ـ لكل دولة من دول االحتاد حق إختاذ إجراءات تشريعية تقضي مبنح تراخيص إجبارية لتحول  2  

  .ي الذي تكلفه براءة االختراع كعدم االستغالل مثال دون ما قد ينتج من تعسف يف مباشرة احلق االستئثار
 يكن ـ ال جيوز النص على سقـوط الرباءة يف حالـة ما إذا كان منح التراخيص اإلجبارية مل  3  

ليكفي لتدارك التعسف املشار إليه، وال جيوز إختاذ أية إجراءات إلسقاط الرباءة أو إلغائها قبل انقضاء سنتني                 
  .جباري األول من منح الترخيص اإل

 ـ ال جيوز طلب ترخيص إجباري استنادا إىل عدم االستغالل أو عدم كفايته قبل إنقضاء أربع  4  
 اليتسنوات من تاريخ إيداع طلب الرباءة أو ثالث سنوات من تاريخ منح الرباءة ، مع وجوب تطبيق املدة                   

أعذار مشروعـة ، وال يكون مثل هذا       تنقضي مؤخرا، ويرفض هذا الترخيص إذا برر مالك الرباءة توقفه ب          
الترخيص اإلجباري إستئثاري، كما ال جيوز انتقالـه حىت وإن كان ذلك يف شكل منح ترخيص من الباطن 

  .إال يف ذلك اجلزء من املشروع أو احملل التجاري الذي يستغل هذا الترخيص 
   )) " .……(( ـ 5  
يص اإلجباري هو عالج عيب عدم االسـتغالل   ـ فـإن الترخ 5فطبقا للصيغة احلالية للمادة ـ    

 سنوات مـن تـاريخ      3أو عدم كفايته بشرط إنقضاء مدة أربع سنوات من تاريخ إيداع طلب الرباءة أو               
تسليمها أيهما أطول وبشرط عدم إبداء صاحب الرباءة أعذارا مشروعة ، ويف حالة منح ترخيص إجباري                

 وال جيوز التنازل عنـه ولو يف شكل ترخيص من الباطن إال  ،Non  exclusiveفإنه يكون غري استئثاري 
  . املشروع أو املتجر الذي يستغل الترخيص معكجزء 
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   :فتتضمن إذن أحكام الترخيص اإلجباري وفقا ملا تقدم املبادئ التالية   
خيص اإلجباري يعد جزاء تعسف مالك الرباءة يف استعمال حقـه االستئثاري ، فلـم   ـ التر 1  

يعد يفرض كجزاء على إخالل مالك الرباءة باإللتزام باإلستغالل فحسب بل من حق كل دولة مـن دول                  
االحتاد أن تفرض هذا اجلزاء على كل عمل أو تصرف يقوم به مالك الرباءة ويعد تعسفا منه يف اسـتعمال                    

  .ه حق
 ـ عدم جـواز النص على سقوط الرباءة إال كجزاء إحتياطي إذ اجلزاء التقليدي لتعسف مالك  2  

الرباءة يف استعماله حقه االستئثاري هـو الترخيص اإلجباري،  وال ميكن النص على سقوط الرباءة إال عند                 
 أو  الرباءة أي إجراء إلسقاط     عدم كفاية الترخيص اإلجباري لتدارك التعسف املشار إليـه ، وال جيوز إختاذ           

  .إلغائها قبل إنقضاء سنتني من منح الترخيص اإلجباري األول 
 الرباءة سنوات من تاريخ إيداع طلب 4هي :  ـ املهلة اليت حددت للجوء للترخيص اإلجباري  3  

 ناتججباري   سنوات من تاريخ منح الرباءة أيهما أطول ، وال يطبق هذا القيد إال إذا كان الترخيص اإل                 3أو  
عن عدم االستغالل أو عدم كفايته، أما يف صور التعسف األخرى فإنه جيوز منح الترخيص اإلجباري دون                 

  .التقيد باملهلة املذكورة 
 ـ كما أنه ال جيوز الترخيص اإلجباري استنادا لعدم االستغالل إذا قدم مالك الـرباءة أعـذار    4  

  ) .1(ة حالت دون استغالل االختراع مشروعة تربر هذه احلالة لوجود قوة قاهر
 ـ أن يكـون الترخيص اإلجبـاري غري استئثـاري حىت يظل صاحب الرباءة متمتعا بـاحلق   5  

  .يف الترخيص للغري باستغالل االختراع 
 أو للغري ـ كما أنه ال جيوز للمرخص لـه باستغالل االختراع جربا أن يتنـازل عن الترخيص  6  

  .طن باستغالل االختراع يرخص لغريه من البا
ويف األخري ميكن القول بأن هذه املادة يف حقيقتها وبأكملها ملزمة للمشرع الوطين ، حبيث مبجرد                  

انضمام دولته إىل االتفاقية جيب عليه أن يطابق من تشريعه الوطين طبقا هلا ، وهذا ما قام به فعال إذ نـص                      
ـ  93سابقة الذكر مبوجب املرسوم التشريعي رقـم        ال) 5(على نفس األحكام اليت أتت ا املـادة         ، 17 ـ

 من اإلتفاقية واليت أخذ ا املـشرع        5لدى البد من فحص ما إذا كانت هـذه املبادئ اليت أتت ا املادة              
  . ختدم مصاحل الدول النامية أم ال ؟الوطين

   
  ــــــــــــــــــــــــــ

  .136، 135.ت الصناعية، املصدر املذكور سابقا، صمسيحة القليويب، الوجيز يف التشريعا. د) 1(
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وملعرفة ذلك البد من النظـر يف أحكام الترخيص اإلجبـاري يف التشريع اجلزائري والذي يكون                

  .الثاين موضوع املبحث 

  املبحث الثاين 
   م الترخيص اإلجباري يف التشريع اجلزائريأحكا      
  

إىل جانب التراخيص التعاقدية اليت تعترب األصل يعرف القانـون اجلزائري نظام آخر من التراخيص                
وهي التراخيص اإلجبارية اليت ال متنح مبحـظ إرادة صاحب الرباءة على عكس النظام األول من التراخيص                

ل اختراعه حمل الرباءة جاز إجباره على الترخيص لطالبه مما يشكل  هذا             فإذا ما أمهل صاحب الرباءة استغال     
قيدا كبريا على حقه ومييزه عن حق امللكية مبعناها اإلعتيـادي ، لذا قيـل أن املشرع ينظر إىل هذا احلق ال           

م على  باعتباره حقا وحسب وإمنا وظيفة يـؤديها صاحب الرباءة للجمهور، فمبدأ الترخيص اإلجباري يقو            
أساس من أن استغالل االختراع هو واجب على املخترع وليس برخصة أو حق مقرر له يتصرف فيه كما                  

  .يشاء
ـ وملا كان منح الترخيص اإلجباري أحد القيود املهمة على حق صاحب الرباءة باالستغالل ، لذا                  

ـ  93كان لزاما بيان أحكامه لدى نظمها املشرع يف املرسوم التشريعي رقـم              25 ، إذ تقضي املادة      17 ـ
ميكن أي شخص ، يف أي وقت بعد أربع سنوات إبتداء من تاريخ إيـداع طلـب بـراءة                   :" منه على أنه    

االختراع، أو بعد ثالث سنوات ابتداء من تاريخ تسليمها، أن حيصل من اجلهة القضائية املختـصة علـى                  
  .رخصة استغالل بسبب عدم استغالل االختراع أو نقص استغالله

ال متنح الرخصة اإلجبارية إال إذا ثبت بعد الفحص عيب حقيقي يف استغالل االختراع الذي أحرز                  
الرباءة أو نقص يف استغالله ومل تكن هناك ظروف تربر ذاك العيـب أو هـذا الـنقص يف االسـتغالل،                     

  .ويقدرهذان األمران حسب املقاييس واألعراف املقبولة عادة 
  " .  ، موضوع الرباءة، ظرفا مربرا وال يشكل استرياد املنتوج  
ميكن أن تسلم الرخصة اإلجبارية يف أي وقـت لطلـب           :"  منه على أنه     26ـ كما تنص املادة       

الرباءة أو من أجل براءة االختراع ، إذا اقتضت املصلحة العامة ذلك حسب الكيفيات اليت حتدد عن طريق                  
  " . أعاله 25التنظيم بصرف النظر عن املادة 

إذا انقضت سنتان على منح الرخصة اإلجبارية ومل يتدارك         : "  فتنص عل ما يلي      30أما املادة   ـ    
  العيب أو النقص يف استغالل االختراع الذي حـاز الرباءة ألسباب تقع على عاتق صاحبها، ميكن للجهـة 
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القضائية املختصة بناء على طلب الوزير املعين أو بعد استشارة الـوزير املكلف بامللكية الصناعية، أن تصدر     

  ".حكما بسقوط براءة االختراع 
  :       فمن خالل قراءة هذه املواد يتضح بأن املشرع اجلزائري قد نظم نوعني من التراخيص اإلجبارية 

   .Licence  obligatoire: غالل أو النقص فيه التراخيص اإلجبارية لعدم االست  
    .Licence  d’office: والتراخيص اإلجبارية التلقائية   
جزاء السقوط يف حالة ما إذا مل يتدارك العيب أو النقص يف االستغالل مبرور سنتان               : ـ كما قرر    

اريس ، لدى البد من النظر       من إتفاقية ب   5على منح الرخصة اإلجبارية ، ويكون ذا قد خطى حذو املادة            
فيما إذا كانت القيود اليت مت فرضها على هـذا النوع من التراخيص ختدم مصاحل الدول النامية أو العكس                  

  .ومدى فعالية جزاء السقوط كجزاء ثانوي 
وعليه يقسم املبحث الثاين هـذا إىل مطلبني ، يدرس يف املطلب األول النوع األول من التراخيص                  
أما يف املطلب الثاين فيتم دراسة النوع       . ة وهي التراخيص اإلجبارية لعدم االستغالل أو النقص فيه          اإلجباري

  .الثاين أي  التراخيص اإلجبارية التلقائية وجزاء السقوط 
  

   املطلب األول 
   التراخيص اإلجبارية لعدم االستغالل أو النقص فيه                

  

الختراع املقترن بالرباءة للطالب القادر على استغالل االختراع بصفة         أي حالة الترخيص باستغالل ا      
  .جدية بدالً من مالك الرباءة الذي يثبت عجزه أو تقصريه يف االستغالل

فلم يقصر املشرع اجلزائري أثـر الرباءة على منح حـق احتكار االستغـالل لصاحبها بل ألزمه                
آثارها االقتصاديـة ، فـإذا مل يقم ذا االستغالل كلية أو قام به            باستغالهلا كي يستفيد اتمع منها، ومن       

ولكن على حنو ال يشبع املصلحة العامـة بكميات كافيـة ومعقولة جاز لكل ذي شأن بعد انقضاء مـدة                  
 سنوات إبتـداًءا من تاريخ إيداع طلب الرباءة طلـب تـرخيص            4 سنوات من تاريخ تسلم الرباءة أو        3

 من املرسوم التشريعي رقـم      25ل من اجلهة القضائية املختصة حسب ما تقضي به املادة           إجباري باالستغال 
 ـ السابقة الذكر ـ إذا ما فشلت حماوالتـه مع صاحـب الـرباءة يف احلـصـول علـى      17 ـ  93

ترخيص ودي ذا االستغالل بشروط معقولة ، فال مينح الترخيص اإلجباري إذن مبحـظ إرادة صـاحب                 
  .ب احلصول عليه من اجلهات املختصة مبنحه الرباءة بل جي
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فمنهم من يرى بأنه    : ـ ولقد اختلف الفقهاء يف الطبيعة القانونية هلذا النوع من عقود التراخيص               

خر أن منح الترخيص اإلجباري يكون يف احلاالت اليت         عبارة عن عقوبة لعدم االستغالل، ويرى البعض اآل       
تترتب فيها أضرار من جراء احتكار االستغـالل، ويعد هذا الرأي األخري الرأي الراجح اليت أخذت بـه                 

 منمعظم التشريعات إذ أن الترخيص اإلجباري يعد مبثابـة نظام تربره حاجة التطور االقتصادي للجماعة               
 وضـرورة ر الفردي مع بقاء حق صاحب الرباءة كامالً وهذا التربير يتفق خاصة             أجل ختفيف وطأة االحتكا   

  .احملافظة على االقتصاد الوطين ضد مجيع أشكال االحتكارات وطنية كانت أم أجنبية 
وإجراءات خاصة  ) الفرع األول   ( وملثل هذا النوع من التراخيص شروط قانونية واجب توافـرها            

  :هي كاآليت ) رع الثاينالف(واجب اتباعها ملنحه 
  الفرع األول 

                 شروط منح الترخيص اإلجباري

 مـن باالستغالل كان ملا كان منح الترخيص اإلجباري أحد القيود املهمة على حق صاحب الرباءة     
 3  السابقة الـذكر   25الالزم حتديد الشروط الواجب توافرها ملنحه، لدى أورد املشرع اجلزائري يف املادة             

  :شروط أساسية ملنح الترخيص اإلجباري أال وهي 
 3 سنوات من تاريخ إيداع طلـب الـرباءة، أو           4وهي مدة   : إنتهاء املدة القانونية  : 1الشرطـ    

سنوات من تاريخ تسليم الرباءة دون استغالل صاحب الرباءة لالختراع، أو قام به ولكن على حنو غري كايف                  
  .وناقص 
هلة مراعاة الصعوبات اليت تقابل صاحب الرباءة عادة عند بـدء اسـتغالله             وقصد املشرع ذه امل     

إقامة املـشروع الـذي يـستلزمه       : لالختراع ألجل توفري اإلمكانيات الضرورية الستغالل االختراع مثل       
 استغالل االختراع كبناء املصنع أو شراء العدد واآلالت الالزمة لالستغـالل والتعاقد مع العمال أو الفنيني              

  .إىل غري ذلك من االستعدادات الالزمة عند مباشرة االستغالل ... 
فإذا حدث ومل يقم صاحب الرباءة باستغالل االختراع فعـال خالل هذه املدة افترض املشرع أن                 

ذلك دليال على عجزه عن استغالل االختراع أو على عدم رغبته اجلدية يف استغالله واإلفادة منه ، فاملشرع                  
 قد أتاح لصاحب الرباءة وقت مناسب كي يبدأ االستغـالل ، وإال فـإن مصلحة اتمع تتيح                ذا يكون 

  .ضرورة الترخيص اإلجباري لالستغالل
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 4 تاريخ تسلم الرباءة أو  سنوات من3مدة : ـ لكن الشيء املـالحظ على شرط املـدة هو أن       
سنوات من تاريخ إيداع الطلب هي مـدة طويلـة يبقى خالهلا االختراع مـن دون استغالل، وقد يتعلل                
صاحب الرباءة بأعذار مشروعة تتيح له إطالة هذه املـدة ومن مت تتالشى الفائدة املرجوة من منح مثل هذا                  

 املـشرع  التكنولوجي السريـع فكان من األحسن أن ينص         الترخيص ال سيما إذا وضعنا يف اإلعتبار التقدم       
على مدة قصرية ال تتجـاوز سنتني فقط يتـاح فيها لصاحب الرباءة إعـداد نفسـه الستغالل االختراع               
وبانقضائهما سلبا ميكن مواجهته جبزاء الترخيص اإلجباري وهذا هو االجتاه احلـديث يف تـشريعات دول                

  ) .1( به تقارير مؤمتر األمم املتحدة للتنمية والتجارة أمريكا الالتينية وما توصي
ثبوت عيب حقيقي يف استغالل االختراع من قبل الشخص الذي أحرز الرباءة أو             :  2الشرط  ـ    

نقص يف استغالله بعد الفحص، ويقدر هذا األمر حسـب املقاييس واألعراف املقبولة عادة، فلم يبني نص                
هة املختصة اليت تثبت عدم االستغالل أو عدم كفايته إال أنه يف الغالـب مـا                اجل:  السابقة الذكر  25املادة  

يتوىل ذلك خرباء وفنيون معينون من طرف اجلهات القضائية املختصة ولكن بالرجوع إىل القانون الـسابق                
  املتعلق بشهادات املخترعني وإجـازات االختراع يالحظ بأنه قد ألقى عبئ54 ـ  66امللغي أي أمر رقم 

 منه على   46إثبات عدم االستغالل على عاتق الشخص الذي يطلب الرخصة اإلجبارية إذ يقضي يف املادة               
 الرخصة اإلجبارية أن يثبت أنه قد خاطب صاحب الرباءة وأنـه مل يتمكن مـن احلصول منه على                 طالب

 سـعى   رخصة تعاقدية بشروط مناسبة ، أي أن يكون طالب احلصـول على الترخيص اإلجبـاري قـد               
 مالك الرباءة على ترخيص تعاقدي باستغالل الرباءة قبل تقدمي طلب احلصول على التـرخيص  منللحصول  
  .، بأسعار وشروط جتارية معقولة، وأال تكون تلك اجلهود قد كللت بالنجاحاإلجباري
 وإعفائـه طالب الرخصة اإلجباريـة مـن        46والواقع أن املشرع اجلزائري بإلغائـه لنص املادة          

إثبات عدم االستغالل فإنه يكون قد قصد بذلك ، تسهيل استغالل الرباءة يف أسرع وقـت ويف أحـسن                   
  .الظروف 
 االختراعوتذهب بعض التشريعات إىل اعتبار إمتناع مالـك الرباءة عن الترخيص للغري باستغالل               

 ففيإستنادا إىل ذلك ،     من قبيل التعسف يف استعمال احلق بشروط معينة ، وجتيز منح الترخيص اإلجباري              
  كندا ـ مثال ـ يعاجل قانون براءات االختراع احلايل التعسف يف استعمال احلقوق املترتبة على الرباءات 

  ، الذي يعترب أن إمتناع مالك الرباءة عن الترخيـص للغري باستغالل االختراع بشروط معقولة 65يف القسم 
  ـــــــــــــــــــــــــــــ
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ـ )د(الفقرة الفرعية ) 2 (65 القسم ـتجارة  التعسف إذا أدى ذلك إىل إحلاق ضرر بالصناعة أو المن قبيل  )1 .(
  The Comissions of patents من القانون ملأمور مكتب الرباءات الكندي 66وقد أجاز القسم   

يف حاالت التعسف منح تراخيص إجبارية ، كما خول له سلطة إسقاط الرباءة إذا إقتنع بأن منح الترخيص                  
  )2(ملشار إليه اإلجباري ال يكفي لتدارك التعسف ا

أن ال تكون هناك ظروف تربر ذاك العيب ، أو هذا النقص يف االستغالل، ويقدر                 : 3الشرط  ـ    
  .هذا األمر هو اآلخر حسب املقاييس، واألعراف املقبولة عادة 

فقد حيدث أن يكون عدم استغالل االختراع خالل املهلة القانونية املمنوحة لصاحب الرباءة راجعا                
 من، ففي مثل هذه احلالة ال مينح الترخيص اإلجباري، وهناك           )كالقوة القاهرة ( ارجة عن إرادته    ألسباب خ 

التشريعات من مينح صاحب الرباءة يف مثل هـذه احلالة مهلة إضافيـة ال تتجاوز عادة السنتني عالوة على                 
  ) .3(الثالث سنوات التالية ملنحه الرباءة 

 السابقـة الذكر 17 ـ  93 من املرسوم التشريعي رقم 25ة ـ وحسب الفقرة األخرية من املاد  
ال يشكل استرياد املنتوج من اخلارج ظرفـا مربرا الستغالل االختـراع، واحلكمة من هـذا هـو منـع                  

 األجنبية من احتكار السلع يف السـوق الوطنية عن طريـق املنتوجـات موضوع الـرباءة دون               الشركات
  .يف نفس البلد اليت أصدرا ويعد هذا السرد من إجيابيات هذا املرسوم اءة القيام بإنتاج واستغالل الرب

 Excusesـ وما ميكن مالحظته عامة على مثل هذا الشرط هو صعوبة تعريف العذر املـشروع    

légitime                ا وحتكميا بواسطة السلطة اليت تطبقه يف حالةا واسعالذي يربر عدم االستغالل ، فقد يفسر تفسري 
  ف عنه يف األخرى، وقد يؤدي تطبيقه إىل عدم إمكانية منح الترخيص، فال شك يف أن التوسع يف معىن ختتل

  ـــــــــ

 The exclusive rights under a patent ": من قانون براءات االختراع الكندي علـى أنـه   ) 2 (65إذ ينص القسم ) 1(
shall be deemed to have been abused in any of the following 
circunstances (a)…(b)…(c)....(a)-if by reason of the refusal of the patentee to grant a 
licence or reasonable terms.  the trade or industry of Canada or the tarde of any person or 
class of persons trading in Canada or the establishment of any new trade or industry in 
Canada, is prejudicel and it is the public interest that a licence or licences should be 
granted".                                                                                                                                     

 d- if the Commissioner is satisfied that the  »:  بـذلك بقوهلـا   66 ـ من القسم  1 ـ   Dإذ تقضي الفقرة )2(
object of this Section and section 65 Cannot be attained by exercise of any of the foregoing 
powers. The commissioner shall order the patent to be revoked . either forthwith or after 

such reasonable inrerval as may be specified in the order… »                                      
  : اليت تنص على أنه 31كما يقضي به التشريع املصري يف مادته  )3(
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رة األوىل من املادة السابقة أن عدم استغالل االختراع يرجع إىل           إذا رأت إدارة براءات االختراع برغم فوات املواعيد املنصوص عليها يف الفق           " 
  " . أسباب خارجة عن إرادة صاحب الرباءة جاز هلا أن متنحه مهلة ال تتجاوز سنتني الستغالل االختراع على الوجه األكمل 
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، االختراع املشروع، يفوت على الدول النامية امليزة األساسية ملنح الترخيص اإلجباري وهي استغالل              العذر

لدى جيب التضييق من فكرة هذه الظروف املربرة وقصرها على القوة القاهرة مـن دون غريها من احلاالت 
هذا محايـة للمصلحة االقتصادية    باعتبار أن هذه احلالة األخرية تعد سببا خارجا عن إرادة صاحب الرباءة و            

  . للدول النامية
 أي القانــون احلـايل   17 ـ  93هذا فيما خيص الشروط اليت فرضها املرسوم التشريعي رقم   

لرباءات االختراع  ملنح الترخيص اإلجباري، لكن وبالرجوع إىل القـانون السابق امللغى أي األمر رقـم                
نح الترخيص اإلجباري تصت عليهـا كافـة التـشريعات     يالحظ بأنه أورد شروط أخرى مل54 ـ  66

  .املعاصرة
ضرورة توافر الضمانات الالزمـة يف طالـب الرخـصة اإلجباريـة            :  منه   47فيشترط يف املادة    

الستغالل االختراع بأن تكون لديه املقدرة لتاليف النقص الذي كان سببا يف منح الترخيص اإلجباري وإال                
  . فما الفائدة من هذا األخري

قدرة طالب الرخـصة اإلجباريـة يف دفـع    :  من نفس األمر على شـرط     48كما نصت املادة      
  .تعويض عادل لصاحب الرباءة مقابل القيام باستغالل اختراعه، وهو أمر ضروري 

 كان دقيقًا وشامالً يف حتديـده للـشروط الواجــب    54 ـ  66 لدى يستنتج بأن األمر رقم 
، فمـاذا إذن عن اإلجراءات 17 ـ  93باري أكثر من املرسوم التشريعي رقم توافرها ملنح الترخيص اإلج

  .الواجب القيام ا من قبل طالب الترخيص اإلجباري ألجل احلصول عليه 
  

       الفرع الثاين 
    إجراءات منح الترخيص اإلجباري وسحبه

  

ط القانونية السابقة   على من يريد احلصول على ترخيص إجباري الختراع توفرت فيه كافة الشرو             
الذكر أن يقدم طلب ألجل احلصول عليه لدى احملكمة املختصـة ، إذ أن التشريع اجلزائري مثله مثل كافة                  
تشريعات الدول النامية اليت اهتدت بالقانون النموذجي الذي وضعه إحتاد املكاتب الدولية للملكية الفكرية              

ميكن :" السابقـة الذكر بأنــه     25 تقضي املـادة     يعهد ذا االختصاص إىل القضـاء إذ      1965سنة  
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 أن حيصل من اجلهة القضائية املختصة على رخصة استغالل بسبب عدم استغالل االختراع              …أي شخص   
  " .أو نقص استغالله 

أي ال يعترب الترخيص صحيحا إال إذا صدر به قرار من احملكمة وليس قرار إداري، وحسب قانون                   
  . حتدد احملكمة املختصة حمليا ونوعيا اإلجراءات املدنية

  الطرق اجلربيـــة  ـــــــــــــــــــــــــــ: ـــــــــــــــ الفصل الثاين 

  
وإذا ما منحت احملكمة الرخصة اإلجباريـة ، فيجب عليها أن حتدد شروط الرخصة وتبني بصفة                 

  .خاصة مدا ومبلغ التعويض الواجب دفعه إىل صاحب الرباءة 
وجيوز تعديل شروط منح الرخصة إمـا بناء على طلب من صاحب الرباءة، أو بناء على طلب من                   

املستفيد من الرخصة اإلجبارية، والسلطة اليت متلك التعديل هي السلطـة اليت منحت الرخصة، وحىت يتم               
  .ثالكمطالبة صاحب الرباءة بفائدة أكرب م: التعديل جيب أن تكون هناك مربرات هلذا التعديل

ويف الواقع فإن منح الترخيص اإلجباري للقضاء ال يتماشى مع دور إدارة براءات االختراع أي ـ    
ألن احلصول على التراخيص اإلجبارية تعد مسألة        )  I.N.A.P.I.( املعهد الوطين للتقييس وامللكية الصناعية      

 إدارة الرباءات اليت يكون هلا احلق يف        إدارية أكثر منها قضائية ، فكان من األجدر أن يعهد ـذا الدور إىل            
 منتقدير شروط منح الترخيص وتقدير املقابل الذي مينح لصاحب الرباءة والذي يقدر وفقا للقيمة املنتظرة                

استغالل االختراع باالتفاق مع املشروع الـذي سيقوم ذا االستغالل على أن يكون قرارها يف هذا الشأن                
املنازعة فيـه ، إذ قـد تتعسف اإلدارة يف منح هذا الترخيص ومتنحه للذي ال              خاضعا لتقدير القضاء حال     

يستحقه لدى يكون من األحسن إنشاء قضاء متخصص يف مجيع منازعات امللكية الصناعية مبا فيها براءات                
  .االختراع حتقيقا لوحدة املبادئ واألحكام الصادرة يف شأا

 وهـي رباءات حيقق احلكمة من تنظيم التراخيص اإلجبارية        كما أن إسناد هذا االختصاص إلدارة ال        
سرعة استغالل االختراع، ويتفق وحقيقة ما جيب أن يكون عليه احلال يف اختصاصات هـذه اإلدارة، فهي                
ليست سلطة إدارية لتسجيل االختراعات ومنح سنـدات احلمايـة ، بل هي جهاز الدولة املكلف جبميع               

  .إحدى وسائل نقل التكنولوجيا وأمها عقود التراخيص بصفة عامة عمليات نقل التكنولوجيا و
ـ وبإمكـان صاحب الرباءة أن يطلب من احملكمة املختصة سحب الرخصة اإلجبارية وذلك يف                

  :احلالتني التاليتني 
عند زوال الظروف اليت بررت منح الرخصة اإلجبارية من جانب صاحب الـرباءة،             :  1احلـالة  

ستفيد مهلة كافيـة ينهي كل استغاللـه وذلك إذا كـان يترتب على اإلنـهاء العاجـل              على أن مينح امل   
  .خسارة جسيمة تلحق به 
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إذا أصبحت الشروط احملـددة الـالزم توافرها يف املستفيد من الرخصة اإلجباريـة             : 2احلالـة  
  .    النقص يف االستغالل غري متوافرة أي انتفاء قدرته على استغالل االختراع بصفة جدية وكافية لتاليف

 ، 54 ـ  66 من القانون السابق للرباءات أي أمر رقـم  51وهذا ما نصت عليه صراحة املادة   
   .17 ـ 93:  من األجدر اإلبقاء على نص هذه املادة يف القانون احلايل أي املرسوم التشريعي رقموكان

  
  ـــــــــــــــــــــــالطرق اجلربيـــة  ــــ: ـــــــــــــــ الفصل الثاين 

  

ـ 93لدى ميكن القول أن املرسوم التشريعي رقم    ، هامة ، مل يعاجل بعض املسائل اليت تعد جد 17 
  .، القانون السابق، لدى ال يفهم ملا هذا التعديل الناقص 54 ـ 66وكان قد تطرق هلا األمر رقم 

ـاذا إذن عن النوع اآلخر من هذه       هـذا فيما خيص النـوع األول مـن التراخيص اإلجبارية ، م           
  . التراخيص، وماذا عن اجلزء االحتياطي هلا ؟ هذا ما سيعاجل يف املطلب الثاين

  

     املطلب الثاين 

   التراخيص اإلجبارية التلقائية وجزاء السقوط      

 اليتة  التراخيص اإلجبارية التلقائي  : عرف املشرع اجلزائري نوع آخر من التراخيص اإلجبارية وهي          
، كما قرر جزاء السقوط يف      )الفرع األول (تتقرر أمهيتها احليوية للدفاع أو القتصاد الدولة أو الصحة العامة           

  )الفرع الثاين(حالة ما إذا مل يتدارك العيب أو النقص يف االستغالل مبرور سنتان على منح الرخصة اإلجبارية
  

  الفرع األول  
   Licence d'office: ص اإلجبارية التلقائية   التراخي                        

  
هي التراخيص اليت تتم بقوة القانون ومن دون التقيد مبدد معينة، ويتم منحها بقـرار إداري دون                   

 26االلتجاء إىل اجلهة القضائية كما هو احلال بالنسبة لعقود التراخيص األوىل ، وهذا ما تقضي به املـادة                   
  . السابقة الذكر17 ـ93من املرسوم التشريعي رقم 

 اإلحتكارلدى فهذا النوع من التراخيص ال تعد مبثابة جزاء يوقع على صاحب الرباءة إلساءته حق                  
ولكن تربرهـا يف مجيع صورها دواعي املصلحة العامـة، ولذلك ال تتقيد السلطة العامة يف منحها بقواعد                

  .ته إجراءات الترخيص اإلجباري لعدم االستغالل أو عدم كفاي
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فهذا النوع من التراخيص ميكن أن يكون يف كل حالـة تقتضي فيهـا مصلحة اجلماعة ضـرورة       
استغالل االختراع بنفسها أو بواسطة شخص آخر غري صاحب الرباءة، كالتراخيص اليت تقتضيها ضرورات              

 التقـدم   التطور االقتصادي وذلك يف حالة ما إذا كان استغالل الرباءة يلحق ضـررا جـسيما مبـصلحة                
  االقتصـادي ، أو التراخيص التابعة اليت يقتضي منحها استغالل اختراع آخر حيقق من وجهة النظر القومية 

  
  الطرق اجلربيـــة  ـــــــــــــــــــــــــــ: ـــــــــــــــ الفصل الثاين 

  
ـة على الصحة العامة أو     مصلحة أكثر من االختراع األول ، وكذا التراخيص اليت تتطلبها ضرورات احملافظ           

  .اليت تتطلبها ضرورات الدفاع الوطين 
ـ ولقد ثـار إشكال فقهي حول حتديـد الطبيعة القانونية هلذا النوع من التراخيص ، فهناك من                  

الفقهاء من يعترب هذا النوع من التراخيص اإلجبارية مبثابة صورة من صـور نزع امللكية للمنفعة العامة يرد                 
  ).Une Expropriation )1ةعلى الرباء
إال أنه وإذا صح هذا التصور لوحدة اهلدف والغايـة بني نـزع امللكية للمنفعة العامة والتراخيص                 

، الـرباءة التلقائية وهي إشباع املصلحة العامة إال أن اخلالف يثور بالنسبة للطبيعة اخلاصـة حلقوق صاحب               
ة لالستحـواذ عليها عكس األموال املاديـة اليت تقبل أن          غري قابل  Incorporelleفهي حقوق ملكية معنوية     

تكون حمل حيازة، ومن ناحية ثانية فإن نقل حق االستغالل ال يتطلـب يف حالـة التـراخيص اإلداريـة                    
اإلجراءات ذاا املتطلبة يف حالة نزع امللكية للمنفعة إذ البد من صدور قرار بتقدير املنفعة العامة ونشره يف                  

رمسية، ويضاف إىل ذلك أنه استنـادا إىل النظر  حقـوق صاحب الرباءة بأا حقوق واردة على                اجلريدة ال 
شيء غري مادي فإن مبلغ التعويض الذي مينح له يكون عادة مبلغا مقسطًا على دفعات طبقا لطبيعة ودرجة                  

  .احدا يف كل احلاالت االستغالل بعكس التعويض يف حالة نزع ملكية األشياء املادية الذي يكون مبلغا و
ـ كما أنه باإلمكان أن يرد نزع امللكيـة على الرباءة ،ولكن يف هـذه احلالة نكون بصدد تنازل                   

جربي تفترضه الدولة حلسابه وليس ترخيصا إجباريا صادرا حلساب الدولـة تطبق عليه قواعد نزع ملكية               
  ) . 2(العقارات 

ن نظـام التراخيص اإلجبارية التلقائية هو نظام قانوين خاص         فمن أجل كل هذا يعترب غالبية الفقه أ       
تقتضيه ضرورة احلفاظ على التطور اإلقتصادي  للدولة مما يقتضي األمر معاجلته بقواعد وأحكام خاصة وإن             

  ) .3(قامت بينه وبني األنظمة السابقة أوجه تشابه 
وطين واستغالل االختراع بأوسع صورة     فهذا النوع من التراخيص يعد نظام سليم لتقومي االقتصاد ال           

 حقحبيث يفي بالغرض الذي جيعله ذا فاعلية فهو ليس نظاما لرتع امللكية وإمنا هو لفائدة اجلمهور مع بقاء                   
  ــــــــ
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  : بقوله Jean Yves Saynوهذا ما يراه فعال الفقيه الفرنسي ) 1(
«  Les licence forcées peuvent apparaître comme une expropriation suivie d’une cession 
des droits expropries aux charges et conditions dont l’expropriation a été assortie »               

  .Jean. Yves. SAYN : Avis documentaire, Avis de nouveauté sens de revorme,J.C.P :أنظر  
1971,p.457.                                                                                                                               

  .206. املصدر املذكور سابقا، ص: أكثم أمني اخلويل. د: راجع) 2(
  .408. املصدر املذكور سابقا، ص : جالل أمحد خليل . د: راجع) 3(

  رق اجلربيـــة  ـــــــــــــــــــــــــــالط: ـــــــــــــــ الفصل الثاين 

  

صاحب الرباءة كامالً، بعبارة أخرى هو وسيلة مرنة حلمايـة اقتصاد الدولة تستطيع مبقتضاها أن تتدخل يف         
  ) .1(كل حالة ترى أن عدم استغالل االختراع أو أن استغالله ال يتفق واحتياجاا ويلحق ضررا ا 

 تثورعقود التراخيص اإلجبارية بنوعيها ميكن أن تطرح صعوبات         :  إىل أن    هذا وجتدر اإلشارة هنا     
يف شأن استغالل االختراع حبسب ما إذا وضع صاحب الرباءة املعرفة الفنية اخلاصة ا إذ يف الغالب ال ميكن         

رخص له يف   استغالل االختراع على الوجه األكمل دون املعاونة الفنية لصاحب الرباءة ، فغالبا ما يصطدم امل              
الترخيص اإلجباري بصعوبات عدة عند شروعه يف استغـالل االختراع بسبب عدم توافر املعلومات الفنية              
الكافية لديه لتنفيذه ، إذ عادة ما تكون املعلومات اليت تنشر عن االختراع يف وثيقة الرباءة غري كافية بذاا                   

ر من املعلومات اليت بـدوا يـستحيل اسـتخدام          الستغالله حيث حيتفظ املرخص مالك الرباءة عادة بقد       
االخـتراع صناعيا ، أو قـد يعتمـد استغالل االختـراع صناعيـا على ما يتوافر هلذا املشروع وحده               

، وهي معرفة يكتسبها املشروع نتيجة خربته الطويلة وختصصه يف فرع معـني             Know-howمن معرفة فنية    
عليها يف إطار من السريـة والكتمان الشديدين، ومن أجل ذلـك           من فروع الصناعة وحيرص على اإلبقاء       

 اإلجبـاري   الترخيصصاحب الرباءة بأن يضع حتت تصرف املستفيد من         ) 2(تلزم كافة التشريعات املقارنة     
كافة املعلومات املتعلقة باستغالل االختراع بأسلوب واضـح وكامل يكفي لتمكني أي شخص لديه اخلربة              

  ) .3(لتخصص الذي ينتمي إليه االختراع من تنفيذه الفنية يف جمال ا
فبهذا اإلفصاح يتيسر للمرخص له يف الترخيص اإلجباري تنفيـذ االختراع مبا يدفع عجلة التنمية                

  .الصناعية واالقتصادية وال شك أن األخذ به حيقق مصلحة مؤكدة للدول النامية 
 اإلفـادة من نظام الرباءات مبا حيقق فائـدة  وإذا ما كان القصد من الترخيص اإلجباري هو كفاية         

 تنفيـذه للدول النامية كان من األجدر تنظيم رقابة الحقة على املستفيـد بالترخيص اإلجباري للتحقق من               
  .لشروط عقد الترخيص على الوجه األكمل 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1 (J.M.MOUSSERON: Contribution â l'analyse objective du droit du brevet, thèse 

Doctoral Montpellier, 1958,p.250.                                                                                          
Marc. SABATIER: op.cit.,p.149.                                                                                             
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إذا تقرر منح تـرخيص إجبـاري لـرباءة أو          :"  على أنه  57 إذ يقضي يف مادته      1976كالقانون املكسيكي لالختراعات الصادر سنة      ) 2 (
تراخيص املنفعة العامة فإن صاحب الرباءة يكون ملزما بأن يضع حتت تصرف املستفيد كافة املعلومات املتعلقة باستغالل االختراع ويترتب على                    

  ".هذا االلتزام سقوط الرباءة عدم تنفيذ 
  .340.املصدر املذكور سابقا ، ص: جالل أمحد خليل .د: راجع) 3(

  

  
  الطرق اجلربيـــة  ـــــــــــــــــــــــــــ: ـــــــــــــــ الفصل الثاين 

  
ناعي ـ ويف حالة ما إذا تعنت مالك الرباءة يف تقدمي املساعدات الفنية إىل املرخص له أو السر الص                   

إذا كان ضروريا لتشغيل االختراع، فإن املشرع اجلزائري قد نص على جزاء السقوط يف حالـة مـا إذا مل       
يتدارك صاحب الرباءة العيب أو النقص يف استغالل اختراعه بعد مرور سنتني على منح الرخصة اإلجبارية،                

  .األمر الذي يتطلب دراسة هذا النوع من اجلزاء يف فرع ثاين 
   الثاينالفرع 

   جزاء سقوط براءة االختراع         
  

 ـ  93يعد من أهم التعديالت اليت أتى ا املرسوم التشريعي رقـم  ) 1(إن األخذ جبزاء السقوط   
 الذي مل يكن يعرف مثل هذا اإلجراء، إذ نـص  54 ـ  66 باملقارنة مع القانون السابق أي أمر رقم 17

ـ  إذا انقضت سنتان على منح : بسقوط ملكية االختراع على أنه ـ من القسم الثالث املعنون 30يف املادة 
الرخصة اإلجبارية ومل يتدارك العيب أو النقص يف استغـالل االختراع الذي حـاز الرباءة ألسباب تقـع                

 صاحبها، ميكن اجلهة القضائية املختصة بناء على طلب الوزير املعين، أو بعد استـشارة الـوزير                 عاتقعلى  
ة الصناعية أن تصدر حكما بسقوط براءة االختراع وأخذ املشرع اجلزائري جبـزاء السقوط             املكلف بامللكي 

مل يكن كعقوبة أصلية وإمنا كإجراء مكمل للترخيص اإلجبـاري إذ ال يطبـق إال بعـد عـدم جنـاح                 
 وانقضاء مدة سنتني على منح الترخيص اإلجباري دون أن يتدارك صـاحب الـرباءة               األخريجتربة هـذا   

  .لعيب أو النقص يف استغالل اختراعه واألسباب تقع على عاتقه ا
 الرباءةويترتب على جزاء السقوط هذا توقف آثار الرباءة أي انتهـاء وجودها قانونا حبيث تصبح                 

من األشياء املباحة وجيوزألي شخص أن يقوم باستغالهلا دون الرجـوع إىل صاحب الرباءة ودون أن يعترب                
 هوراع اعتداًءا على حق الغري يستحق عنه التعويض ، فعـدم استغالل الرباءة يف هذه احلالة                استغالله لالخت 

أحد أسباب انقضاء الرباءة واحلقوق املترتبة عليها األمر الذي يدفع صاحب الرباءة الستغالل اختراعه خوفا               
  .من فقدان حقوقه الناجتة عن الرباءة 
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 صـدور اءة تلقائيا مبجرد فوات هذه املدة، وإمنا ال بد من           ويالحظ أنه يف هذا الصدد ال تسقط الرب         
حكم بسقوطها من اجلهة القضائية املختصة بناء على طلب الوزير املعين أو بعـد استشارة الوزير املكلف                

  .بامللكية الصناعية 
  ــــــــ

اءة وامتناع استغالل االختراع الذي صدرت به قبل اية         توفر سبب يترتب عليه زوال احلق يف الرب       : إن املقصود بسقوط احلق يف الرباءة هو      ) 1(
  .املدة احملددة للرباءة قانونا 

  

  الطرق اجلربيـــة  ـــــــــــــــــــــــــــ: ـــــــــــــــ الفصل الثاين 

  

 الـذي يرد على براءة لتخلف إحدى الشروط الالزمة La nullitéوخيتلف السقوط عن البطالن   
  .االبتكار أو اجلدة أو القابلية للتطبيق الصناعي : دم توافر ركنلصحتها كع

كما أن للسقوط أثر فوري مبعىن أنه ال ينتج آثـاره إال منـذ حلظة تقريره إذ ليس لسقوط براءة                    
االختراع أثر رجعي وهذا يعين أن الرباءة تزول بالنسبـة للمستقبل فحسب، مع بقاءها منتجة آلثارها فيما                

ملاضي، وتعليل ذلك أن السقوط ال يرد إال على براءة صحيحة خالل املـدة احملـددة السـتغالل                  يتعلق با 
، بعكس البطالن الذي يـزيل الرباءة كليا كأن مل تكن سواء بالنـسبة             )1(االختراع الذي تغطيه وحتميه     

  .للمستقبل، أو بالنسبة للماضي وكأا مل تصدر يف يوم من األيام أي بأثر رجعي
 األخري ميكن القـول بأن هلـذه الطرق الالإراديـة الستغالل االختراع حمل الرباءة هدف             ـ ويف   

ديدي ووقائي بالدرجة األوىل إذ هي تدفع أصحـاب الرباءات إىل استغـالل اختراعام بأنفسهم عند              
 الذي يشبع   املستطاع أو التنازل عن حقهم هذا للغري بشروط مقبولـة مبوجب تراخيص تعاقدية على النحو             

 اهلاماملصلحة العامة ، وحاجات الدولة يف كافة امليادين االقتصادية وإن كان السقوط هواإلجراء التهديدي               
الذي  ميكن حال قيامه أن يؤدي إىل نتائج فعالة، إذ خشية سقوط احلق االحتكاري وزوال الرباءة سيجعل                  

اخيص اإلجباريـة ليس باإلمكان إجبار صاحب الرباءة       حتما الوفاء بااللتزام باالستغالل،ال سيما أنه يف التر       
إذا إعطاء شيء وهو غري راضي بإعطائه إذ قد يتعنت مالك الرباءة يف تقدمي املساعدات الفنية إىل املرخص له   
  .كانت ضرورية لتشغيل االختراع األمر الذي حيول دون استغالل االختراع موضوع الرباءة على النحو الكامل 

ن أن يترك للدول النامية حرية اخليار يف استعمال أي من اجلـزائني ـ التـرخيص    لدى يستحس  
 مـن  5اإلجباري والسقوط ـ طبقا ملصلحتها الوطنيـة ، وهـذا يقتضي بطبيعة احلال تعـديل املـادة    

 مـن   اإلتفاقية االحتادية يف ضوء هذا املفهوم وإال فليس أمام الدول النامية مبا فيها اجلزائر إال اإلنـسحاب                
 ، وضرورة وضع تنظيم قـوي       O.M.P.Iمعاهدة باريس واإلكتفاء بعضوية املنظمة العاملية للملكية الفكرية         
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لالختـراع يف الدولـة الـيت        الفعليوفعال هلذا النوع من طرق االستغالل الالإرادية لكي تضمن االستغالل           
  . تراع حمل الرباءة أصدرته ،ومن مثة سد النقص الذي قد ينتج عن االستغالل اإلرادي لالخ

  :وتقوم القواعد اليت ميكن أن  نرى ا فعالية هذا التنظيم على ما يلي   
ختفيض املدة اليت يتاح فيها ملالك الرباءة إعداد نفسه للقيام باالستغالل جبعلها سنتني من تاريخ               ) 1  

   .تسلم الرباءة، أو ثالث سنوات من تاريخ تقدمي الطلب بدالً من املدة احلالية

  ــــــ
  . 131.املصدر املذكور سابقا، ص :صالح زين الدين . د)  1(

  

  ـة  ـــــــــــــــــــــــــــالطرق اجلربيــ: ـــــــــــــــ الفصل الثاين 

إلزام مالك الرباءة بأن خيطر إدارة الرباءات يف خالل السنة التالية لتسلم الرباءة عما إذا كان قد                 ) 2  
 من عدمه والعقبات اليت تصادفـه وما إذا كان قد عهد ذا االستغالل إىل شخص آخر مع                 قام باالستغالل 

  .حصر ما قد يبديه مالك الرباءة من أعذار
ومبجرد انتهاء املدة احملددة يف البند األول، وعدم تقدمي مالك الرباءة ألعذار مـشروعة علـى                ) 3  

ـ  جباري ، على أن يعهد ذا الدور إىل إدارة الـرباءات   ـ جيوز منح الترخيص اإل 2النحو احملدد يف البند 
اليت تقوم باإلعالن عن االختراع يف نطاق واسع بني خمتلف املشروعات اإلنتاجية يف الدولة ، وختتار أحسن                 

 الذي تتوفر فيه كافـة  شروط الكفاءة الفنية واملاليـة، ومتنحه ترخيصا إجباريا باالستغالل على               املتقدمني
 ترخيص إستئثاري تفاديـا لكل تالعب من جانب صاحب الرباءة يف منـح تراخيص أخـرى               أن يكون 

  .للغري بشروط أفضل إضرارا مبن صدر لصاحله الترخيص األول 
 مساعدةاألخذ جبزاء السقوط كجزاء موازي للرخصة اإلجبارية حال إمتناع مالك الرباءة من             ) 4  

 حقتقدم أحد الستغـالل االختراع تقرر إدارة الرباءات سقوط         املرخص له الستغالل االختراع ، وإذا مل ي       
  .االحتكار يف الدومني العام وبذلك يتمكن اجلميع من استغالله 

األمر الذي يؤدي إىل كفالة اإلفادة من نظام الرباءات مبا حيقق االستغالل الفعلي لالختراعات حملها                 
يتم إيداعها واحلصول عليها يف الدول النامية مبا فيها اجلزائر          ال سيما إذا مت مالحظة أن أغلبية الرباءات اليت          

  .مملوكة ألجانب أو لشركات أجنبية 
 واليتهذا بالنسبة للطرق التعاقدية الستغالل بـراءات االختراع والغري ناقلـة مللكية هذه األخرية               

ق تقدمها الفين واالقتصادي،    تضمن متتع اجلماعة مبعارف فنية جديدة كانت جتهلها من قبل األمر الذي حيق            
وهذا دون أن يفقد صاحب الرباءة حلقه االحتكاري الناجم عنها ، مما يشجعه ويدفعـه إىل إبرام مثل هذه                  

  .العقود
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ونظرا هلذه األمهية أصبح تنظيم مثل هـذه الطرق التعاقديـة من املسلمـات يف تشريعات الدول                
حمكم يف غالبية تشريعات الدول الناميـة مبا فيهـا اجلزائر، إذ ال يزال            املتقدمة إال أا ال تلقى تنظيم قانوين        

 ـ بالرغم من اإلجيابيات اليت أتـى   17 ـ  93التشريع الساري العمل به حاليا أي املرسوم التشريعي رقم 
جتنب ا يفتقر إىل الكثري من األحكام الواجبة التنظيم واليت تعمل على ضمان التوازن اإلقتصادي للعقد، و               

كل أوجه التعسف اليت قد توجد يف هذا النوع من العقود إذ غالبا ما تكون املعلومات املتضمنة يف براءات                   
االختراع غري كافية بذاا الستخدامها يف العملية اإلنتاجيـة ، األمر الذي يـحول دون حتقيق هذه الطرق               

اءة ، لدى يتطلب تدخل املشرع اجلزائري       للهدف املرجو منها وهو االستغالل األمثل لالختراع حمـل الرب        
  .لوضع مثل هذه األحكام املرجوة 
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   :متهيــد

تنتقل ملكية الرباءة كغريها من األموال املعنويـة األخرى بكافـة أسباب انتقال امللكية فهي تنتقل                
  .باملرياث أو العقد 

 منـ فإذا ما تويف صاحب الرباءة انتقل احلق فيها إىل ورثته كما تنتقل مجيع احلقوق املترتبة عليها                    
  .الهلا أو حق التصرف فيها أو منح ترخيص للغري الستغالهلااحتكار استغ

 ـ كما أنه جيوز أن تكون الرباءة حمل التصرفات القانونيـة التعاقدية الناقلة للحقوق إذ قد يتنازل                  
عنها بعوض أو بتقدميها كحصة عينية يف شركـة، أو يتنازل عنها بغري عوض على سبيل التربع أي مبوجب 

ن مثة تسرى على هذا التنازل أحكام هبـة املنقـول ، إال أن مثل هذا التنـازل األخـري   وم) 1(عقد هبة   
قليل الوقوع يف احلياة العملية إذ عـادة ما يكون الغرض من تنازل املخترع عن براءة اختراعه هو احلصول                  

اته لتطوير اختراعه،  مقابل يعوضه عما أنفقه يف أحباثه الطويلة اليت قـام ا، وميكنه من مواصلة دراس     علـى 
ولكي يكون إلجنازه هذا وجود ملموس عادة ما يتنازل عن براءة اختراعه هذه إىل من تتوفر فيه اإلمكانيات   

  .املادية الستغالل االختراع على أحسن وجه
وعلى هذا األساس ستركز هـذه الدراسة على العقـود الناقلـة مللكية الرباءة واليت يتحصل فيها                

ءة على مقابل ملعرفة فيما إذا كانت هذه العقود ختدم مصلحة اتمع يف استغالل االختراع حمل                صاحب الربا 
  .الرباءة أم ال ؟ 

  :وميكن تقسيم طرق االستغالل هذه إىل عقدين   
  . ـ عقد التنازل عن براءةاالختراع بعوض الذي يكون موضوع الفصل األول  
  . يكون موضوع الفصل الثاين ـ وعقد تقدمي الرباءة كحصة يف شركة والذي  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   .عقد يتصرف مبقتضاه الواهب يف مال له دون عوض، لدى فنية التربع هي املميز األساسي للهبة: تعرف اهلبة على أا) 1 (
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  ــــــــــــــــــــــــ الفصل األول  ـ عقد التنازل عن براءة االختراع بعوض ــــــــــــــ

    

 احلقوققد يفضل املخترع أن يتنازل عن ملكيـة براءة اختراعـه للغري، ومن مثة يتنازل عن كافة                
املرتبطة ا مبقابل عوض يقدمه له الغري املتنازل له، وهذا لكون أن املخترع يف كثري من األحيان يفتقر لصفة                   

 يتحصل كي يذر عليه بالربح ـ لـدى يفضل أن  التاجر ـ الذي غالبا ما يريد أن يستغل اختراعه بنفسه 
على عوض من الغري من أجل االهتمام مبواصلة أحباثه العلمية فقـط ، ومن أجل ذلك يقوم بإبرام مثل هذا                   

 متلكالعقد الذي ميثل أداة اقتصادية هامة الستغالل براءات االختراع نظرا لفائدته للمتنازل له إذ ميكنه من                 
مي برباءة قانونية األمر الذي يسمح له باحتكار استغالله ، ومن تطبيقه ميدانيا ومن مثة               واستغالل اختراع حم  

  .استفادة اجلماعة منه مبا يؤدي إىل تطورها الفين واالقتصادي 
لدى ولدراسة مثل هذا النوع من العقود الـذي يتمتع مبثل هذه األمهية الكربى والذي يعد أحد                   

املبحث (النظام القانوين الذي حيكمه     : ة جديدة البد من النظر أوال يف        وسائل اكتساب معارف تكنولوجي   
، وهذا ملعرفة اخلصوصيات اليت يتمتع ا هذا النوع من العقود خارج عن القواعد العامة املعروفة قبل     )األول

  ).املبحث الثاين(النظر يف كيفية تنفيذه مبا يترتب عن ذلك من آثار قانونية على كال طرفيه 
  

  ملبحث األولا
    النظام القانوين لعقد التنازل عن براءة االختراع     
  

 احلقوقإنتقال  : " نص املشرع اجلزائري على التنازل عن براءة االختراع مستعمال عبارة أخرى هي             
تكون احلقوق النامجة "  على أنـه 17 ـ  93من املرسوم التشريعي رقم  " 23" إذ يقضي يف املـادة " 

أو شهادات اإلضافة احملتملة أو الطلبات املتصلة بذلك قابلة لإلنتقال كليا أو جزئيا             /الختراع و عن براءات ا  
ومن مثة تعد براءة االختراع من األموال القابلة للمتاجرة ـا ، لدى ميكـن أن               ".  للتشريع املعمول به   طبقا
  . عنها للغري كلية أو جزئيا يتنازل

وم التشريعي تنظيم خاص ألحكام مثل هذا العقد، األمر الذي          إال أنه مل تتضمن نصوص هذا املرس        
 مـن يؤدي إىل القول بأن املشرع اجلزائـري أحال يف ذلك إىل نظـام قانوين موجود من قبل لدى يكون                  

وهذا ملعرفة أي من النظام ) املطلب األول (الضروري النظر يف التكييف القانوين اخلاص ذا النوع من العقود         
  ) .املطلب الثاين(ذي ينطبق عليه ، قبل النظر يف شروط تكوينه القانوين ال
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  ــــــــــــ الفصل األول  ـ عقد التنازل عن براءة االختراع بعوض ــــــــــــــــــــــــــ

  
  املطلب األول

    التكييف القانوين لعقد التنازل عن براءة االختراع
  

 يلتزمقد من العقـود التبادلية امللزمة جلانبني ، والذي         إن عقد التنازل عن براءة االختراع يعـد ع         
 احلقوقمبقتضاه صاحب الرباءة أو طالب احلصول عليها بنقل سند ملكية براءته للمتنازل له ، ومن مثة كافة                  

  .املرتبطة ا مبقابل عوض يقدمه هذا األخري يتمثل يف مثن التنازل 
  منحها  فيها بالبطالن املطلق أو النسيب بعد صدور قرار        وملا كانت براءة االختراع باإلمكان الطعن       

، وقع جدل فقهي كبري حول مـا إذا         )1(من اجلهة اإلدارية املختصة لعدم توافـر مقوماا املوضوعيـة         
كان عقد التنازل عن الرباءة عقد غرر ـ احتمايل ـ أو عقـد حمدد والذي يتم على أساسه تكيفه وفـق    

كما . روفـة، األمر الذي يطرح إشكال حتديد الطبيعة القانونية هلذا النوع من العقود           األنظمة القانونية املع  
أنه بالنظر إىل نطاق عقد التنازل ، قد يأخذ هذا األخري عدة أشكال خيتلف النظام القانوين لكل شكل فيها                   

  .عن اآلخر حسب ما يتم االتفاق عليه يف العقد
  : اخلاص ذا العقد البد من النظرلدى ومن أجل دراسة التكييف القانوين   
الفرع (، مث يف األشكال القانونية اليت يرد عليها         ) الفرع األول (الطبيعة القانونية اخلاصة به     : أوال يف   
  ). الثاين

  الفرع األول 
               الطبيعة القانونية لعقد ا لتنازل 

  
 Un     ة يعــد عقـد حمـدد   إن التسـاؤل حـول ما إذا كان عقـد التنازل عـن الـرباء  

Contrat Commutatif يأخذه  أي العقد الذي يعرف فيـه كل من املتعاقدين مقدار ما يعطيه ومقدار ما 
 والذي تتوقف فيه هذه املعرفة على حادث مستقبلي  Un  Contrat  Aléatoireعند التعاقد، أو عقد غرر 

  ــــــــ
تعلن اجلهة القضائية املختصة اإللغاء الكلي أو اجلزئي ملطلـب أو  :"  على أنه 17 ـ  93عي رقم  من املرسوم التشري28إذ تقضي املادة ) 1(

  :عدة مطالب تتعلق برباءة اختراع، بناء على طلب أي شخص معين يف احلاالت اآلتية 
  . أعاله 8 إىل 3 إذا مل تتوفر يف موضوع براءة االختراع األحكام الواردة يف املواد من )1
  .، الفقرة الثانية أعاله، أو إذا مل حتدد لطالب براءة االختراع احلماية املطلوبة20 تتوفر يف وصف االختراع أحكام املادة  إذا مل)2
 إذا سبق لالختراع نفسه أن كان موضوع براءة اختراع يف اجلزائر على إثر طلب سابق أو كان ذا أسبقية سالفة عندما يصبح قرار اإللغـاء                        )3

  ".  الطرف الذي يعنيه التعجيل، تبليغه بقوة القانون إىل املصاحل املكلفة بامللكية الصناعية اليت تقوم بتسجيله ونشره ائيا، يتوىل
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جدل فقهي كبري وهذا ملعرفة فيما إذا كان باإلمكان         ،  أثار    )1(غري حمقق الوقوع أو غري حمقق تاريخ وقوعه       

ـ  أي عقود الغرر     ـالطعن فيه بالغنب الذي ال يقبل يف األصل يف العقـود االحتمالية              األخرية طاملا أن هذه     ـ
  ).2(تتضمن  من يوم انعقادها احتمال اخلسارة والكسب عند حتقق احلادث املستقبلي

 علىـد التنازل عن الرباءة عقد احتمايل إذ يتعاقد املتنازل له           من يرى بأن عق   ) 3(فهناك من الفقه      
متلك براءة اختراع حمتملة الصحـة، فالرباءة ميكن أن يطعن فيها بالبطالن املطلق أو النسيب لدى فاملتعاقدين                

 يظهريف عقد التنازل يتمتعون حبظ الربح أو اخلسارة وهذا على حسب احلدث الغري مؤكد حدوثه والذي                 
 حتصلسبب بطالن الرباءة املتنازل عنها ، فإذا ما أبطلت الرباءة فإن املتنازل يكون قد حقق رحبا طاملا أنه                   يف  

على مثن مقابل حلق يعد باطـال ، لكن يف حالـة ما إذا أثبت العكس أي يف حالة ما إذا صحة الرباءة فإن                      
اءة بثمن حدد على أساس الصحة االحتمالية       املتنازل له يكون قد حقق رحبا مبا أنه يكون قد حتصل على الرب            

  ) .4(والغريمؤكدة للرباءة وبالتايل يكون أقل من الثمن احلقيقي 
الـذين يتمـسكون    ) 5(ـ لكن واجه مثل هذا الرأي إنتقادا شديدا من قبل الكثري من الفقهاء                 

 عقد التنازل على أنـه عقـد   بالرأي املخالف والذي أصبح الرأي  امع عليه فقها وقضاًءا ، فهم يكيفون           
 مبثابة عقد بيع طاملا أن حمل االلتزامات اليت تقع على عاتق طرفيه هو نفسه بالنسبة لاللتزامات اليت                  يعدحمدد  

 Le تقع على طريف عقد البيع، لدى فهم يستبعدون إمكانية تشبيه عقد التنازل عن الرباءة بعقـد التـأمني   

Contrat d'assuranceب مدى احلياة  أو عقد املرتLe Contrat de Rente Viagère   واليت تعـد عقـود  
  . نشأا منذاحتمالية 

  
  ــــــــ

  
  . من القانون املدين اجلزائري 57أنظر املادة ) 1 (
) 2 (P.DEVANT : op.cit., p.203,n.214                                                                                        
) 3 (H.ALLART:Traité théorique et pratique des brevets d’invention,T.2, paris,1911,n.225.   

E.POUILLET : op.cit.,p.314,n.246                                                                                           
 F. GRUA : les  effets de l'aléa  et la distinction des contrats Aléatoires: ملزيد من املعلومات أنظر) 4 (

et Commutatifs, Rev.tr.dr.civ. 1983,p.263.et-s.                                                                         
)5                                                                                     P. ROUBIER: op.cit., p.287,n.181   

 J.J.BURST : Breveté et licencié leurs  rapports juridiques dans le contrat de 
licencie, op.cit., p.165 et-s, n.286.                                                                                            
J.M. MOUSSERON : Encyclopédie Dalloz,Droit commercial, op.cit., .n.543.  
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من وعلى حسب اعتقادهم فـإن الرأي األول ال يأخذ بعني االعتبار إرادة األطراف اليت ال تتعاقد                  

أجل حتمل حظ الربح أو اخلسارة ، فمحل االتفاق يدور حول براءة اختراع قائمة وصحيحة وليـس جمرد                 
) 2(، ولقد كان هـذا الرأي حمل تأييد من قبل القضاء الفرنسي يف كثري من قراراتـه                 )1(احتمال ذلك   

ات كال طرفيه حمـددة     واليت كيـف فيها عقد التنازل عن الرباءة كعقد بيع على أساس أن مـحل التزام             
ومؤكدة وقت إبرام العقد فمحل التـزام املتنازل هو نقل ملكيـة الرباءة، وحمل التزام املتنـازل له هــو          

الرباءة عند التعاقد ، لـدى فعـدم        هــذا التنازل وأنــه من املستحيل تقـدير مردود هذه          مثـندفع  
  ) .3(من طبيعة شروط تكوين عقد التنازل  قيمة الرباءة املتنازل عليها ال يغري حتديدإمكانية 
، من يشبه عقد التنازل عن الرباءة بعقـد         ) 4(ـ وجتدر اإلشارة إىل أن هناك جانب من الفقـه            

بيع ألسهم شركة جتارية أين تكون قيمة هذه األخرية غري مؤكدة طاملا أنـه باإلمكان إبطال مثـل هـذه                   
  .ع  األمر ذاته بالنسبة لرباءة االختراالشركة

  
 

  ــــــــــــــــــــــ

)1 (O.LESTRADE :l’obligation de garantie dans les contrats d'exploitation de brevet, thèse 
cit.,n.98,p.74.                                                                                                                    

)2 (Cass . req. 25 Mai 1869, DP  1981, 1,p.367.                                                                        
 Cass. Paris, 12 juill 1971, PIBD 1972. III. P.28. 

 Cass. Toulouse, 17 juin 1976, Ann prop. ind.1976,p.219.  
 Cass. com . 16 juin 1980, PIBD 1980, n.268, III, p.207. 

 الذي كان حمل تأييد مبوجب قرار صادر عن حمكمة النقض 1978 أكتوبر2 أنظر مثال النص األصلي للقرار الصادر عن حمكمة استئناف باريس بتاريخ )3(
  : والذي يقضي مبا يلي1980 جوان 16بتاريخ 

« Considérant qu en ce qui concerne la nature juridique du contrat de cession de brevet, 
étant rappelé qu un contrat est aléatoire lorsque l’une des prestation dépend d’un 

événement futur et incertain qui peut la réduire à néant, un contrat de cession de brevet ne 
peut être analysé que comme une vente, alors que la prestation du cédant à un objet d’ores 

est déjà certain et bien déterminé, à savoir le transfert de priorité du brevet et que d’autre 
part, la prestation du cessionnaire, c’est à –dire le paiement du prix est également certaine 

au moment du contrat, sans doute est-il impossible d’évaluer à priori la valeur et le 
rendement d’une invention mais cet élément d’indétermination de la chose cédée, infèrent 

à la cession de tout brevet ne change pas la nature et les conditions essentielles du contrats, 
c’est donc a tort que le tribunal a analysé le contrat comme un contrat aléatoires  

)4(P.DEVANT et Autres : op.cit., p.203 et-s.                                                                          
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لـدى وعلى العموم يتبني من خـالل ما سبق ذكره بأن عقد التنازل بعوض تنطبق عليه القواعد                  

 مـن   412 إىل   351العامة لعقد البيع ومن مثة خيضع للنظام القانوين هلذا األخري أي خيضع للمواد مـن                
 . املدين اجلزائري القانون

  :وذا خيتلف عقد التنازل عن عقد الترخيص يف األمور التالية   
 العقدأن عقد التنازل عن الرباءة خيول للمتنازل إليه حـق ملكية على اجلزء املتنازل عنه ، أما                 ) 1  

ومعىن ذلك أن للمتنازل له حق الثاين ـ أي عقد الترخيص ـ فال خيول للمرخص له إال حق االستغالل ،   
عيين على الرباءة يستطيع مبقتضاه التصرف بالرباءة بالبيع أو اهلبة ، كما ميكنه منح الغري ترخيصا باستغالهلا،                 
أما املرخص له باالستغالل فال يستطيع ذلك وإمنا لـه أن يباشر استغالل االختراع شخصيا إذ أنه صاحب                 

  .حق شخصي فقط كما سبق الذكر
أن املتنازل لـه عن جزء من الرباءة له حق رفع الدعاوى اخلاصة حبماية ملكيته كأن يقيم الـدعوى                  ) 2        

، ومطالبته بالتعويضات، أما املرخص له فال يستطيع رفع هذه الدعاوى بل هي مـن               )1(العمومية على املغتصب    
  . تاما وإال كان له الرجوع على املالك بالتعويض قبل التزامات مالك الرباءة حىت ميكنه استغالل االختراع استغالالً

 ومنأن احلق العيين الثابت على الرباءة للمتنازل لـه ينتقل إىل الغري بكافة أسباب نقل امللكية                ) 3  
 فحقهبينها اإلرث، فينتقل احلق العيين الثابت على الرباءة إىل ورثة املتنازل له يف حالة وفاته، أما املرخص له                   

 لالنتقال إىل الغري وينتهي مبجرد انتهاء املدة احملددة يف عقد الترخيص باالستغالل أو بوفاة املرخص                غري قابل 
  .له طاملا أنه صاحب حق شخصي 

 الرباءةهذا وخيتلف نطاق عقد التنازل حبسب ما يتم االتفاق عليه يف العقد، فقد يكون التنازل عن                   
  .املوايل كلي أو جزئي كما سيأيت على ذكره يف الفرع 

  الفـرع الثـاين 
           أشكـال عقـد التنازل

  

ـ 93 من املرسوم التشريعي رقم 23حسب ما تقضي به املـادة     السابقة الذكر ، قد يـربم  17 
عقد التنازل إما عن براءة االختراع بعد صدورها صحيحة من اإلدارة ، أو على جمرد احلقوق املترتبة علـى                 

  ) .2(ع احلقوق احملتملة إذا كانت حمققة طلب الرباءة إذ جيوز بي

  ـــــــــــــ

)1 (G.RIPERT,R.ROBLOT,M.GERMAIN et L.VIEGEL: Traité de droit commercial, T.1,  
L.G.D.J,17éd,  paris,1998, p.364.                                                                                              

جيوز أن يكون حمل االلتزام شـيئًا مـستقبال         : " من القانون املدين اجلزائري إذ تقضي بأنه       92وهذا ما تنص عليه الفقرة األوىل من املادة         ) 2(
  " .وحمققا 
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) 1( املترتبة على منـح الرباءة ميكن حتويلها إىل املتنازل له كليا أو جزئيا            وعلى هذا فجميع احلقوق     

   .Totale  ou  Partielle لدى قد يكون التنازل عن براءة االختراع كلي أو جزئي 
إذا كان يدور حول كل التطبيقات املمكنة للرباءة ، ولكافة اإلقليم الذي            : ـ فيكون التنازل كلي     

 علىاملدة اليت تكون ساريـة فيها ، ومبوجب هذا التنازل تنتقل مجيع احلقوق املترتبة              منحت عليه، ولطيلة    
الرباءة إىل املتنازل إليه ويصبح له وحده حق استغالهلا اقتصاديا دون غريه ، كما جيوز له حق التصرف فيها                   

    .العتداء على حقه بكافة التصرفات القانونية كما لو كان صاحبها األصلي، وله حق مقاضاة الغري عند ا
 حىتوإذا ما تنازل املخترع عن الرباءة كلية فإن التنازل يشمل مجيع الرباءات اإلضافية اليت مت احلصول عليها                  

  ).2(تاريخ التنازل إال إذا اتفق على غري ذلك 
ة عن  فيتعلق األمر هنا بالعقـد الذي يتنازل مبقتضاه صاحب الرباء        : أما بالنسبة لعقد التنازل اجلزئي      

 أو  البيعكحق  : جزء فقط من براءة اختراعه، كأن يتنازل مثال عن بعض احلقوق املترتبة على ملكية الرباءة                
 االختراعحق اإلنتاج، أو يتنازل عن الرباءة يف إقليم حمدد فقـط حبيث ال جيوز للمتنازل إليه استغالل براءة                  

ـدود هذا اإلقليم، فإذا ما تعدى هذا اإلقليم        أو منح ترخيص باستغالهلا للغري أو أي تصرف آخر خارج ح          
إىل إقليم آخر ليس له حق فيه فإنه يعد مقصرا بعدم تنفيذ التزاماته العقديـة ، كما يسأل عن جرمية التقليد                    
أيضا ألنه يف إقليـم غري منصوص عليه يف عقـد التنـازل ، وبالتايل فليس له عليه الحق التصنيع والحق                  

  ).3(البيع 
ج عن هذا التقسيم اإلقليمي والتقين حلق الرباءة املنقول من قبل املتنازل ملك مشترك غري مقسم             وينت  

 ملكيةللرباءة بني املتنازل واملتنازل له اللذين يصبحـان شركاء يف حيـازة الرباءة ، ويف هـذه احلالة فإن                 
  .  للرباءة تصبح ملكية مشتركة األطراف

  ــــــــ
  
) 1               (                                          http : // www. Societeinternational.  Com. / fr.  
إذ يقضي بعدم تبعية الرباءة اإلضافية للرباءة األصلية يف حالة التنازل عن هـذه              : وجند أن القانون العراقي ينفرد حبكم خاص يف هذا اال         ) 2(

ال جيوز ملن نال براءة بتعديل أو إصالح أو : "  من القانون العراقي يف فقرا الثالثة إذ تقضي بأنه 15ملادة  األخرية وهذا ما نصت عليه صراحة ا      
إكمال اختراع سبق أن منحت براءة بشأنه أن يستعمل التعديل أو اإلصالح أو اإلكمال أال مبوافقة مالك الرباءة األصلية ، كـذلك ال جيـوز     

  " .عمل التعديل أو اإلصالح أو اإلكمال إال مبوافقة مالك براءة التعديل ملالك الرباءة األصلية أن يست
   وما بعدها   160.استغالل براءات االختراع،املصدر املذكور سابقا،ص: مسري مجيل حسني الفتالوي. د:أنظر

)3 (P.ROUBIER :  op.cit, T.2, p.251.                                                                                        
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 تتفـق ـ ويف مجيع احلاالت اليت يكون فيها التنازل جزئيا ال تنتقل إىل املتنازل إليه إال احلقوق اليت                    

  . املتنازل ببقية احلقوق اليت ال تتعارض مع التصرف القانوين أو ختل به واجلزء املتنازل عنه فقط مع احتفاظ
وجتدر اإلشارة هنا إىل حالة ما إذا كانت بـراءة االختراع ملك مشترك لعدة خمترعني شاركوا يف                  

 تإجراءاإجناز االختراع وأراد أحدهم التنازل عن اجلزء اخلاص مبلكيتـه على  الرباءة ، فيما إذا كان هناك                  
  خاصة واجب إتباعها ملثل هذا التنازل أم ال ؟ 

 أي النظام القانوين احلايل لرباءات االختراع إجابـة  17 ـ  93مل يتضمن املرسوم التشريعي رقم   
جندها تشترط لصحة مثـل هـذا       ) 1(هذا التساؤل إال أنـه وبالرجوع إىل بعض التشريعات احلديثة          ملثل  

 فعلى الشريك الذي يريـد أن يتنازل عن جزء من ملكيتـه يف الـرباءة              النوع من التنازل إجراء التبليغ ،     
 مشروع تنازله هذا لباقي الشركاء حىت يتمكنوا من ممارسـة حقهم يف الشفعـة ، وعنـد                تبليغاملشتركة  

  . اإلجراء يكون بإمكان باقي الشركاء املطالبة ببطالن هذا التنازلهذاعدم احترام 
ىل جتنب دخول شخص أجنيب يف الرباءة املشتركة ويف سر الصنع اخلاص   فمثل هذا اإلجراء يهدف إ      

بتطبيقاا، وبالتايل ال يشكل التبليغ املوجه لباقي الشركاء املالكني للرباءة عرض بالبيع ، لدى يكون بإمكان                
 يف  كاءالشرالشريك الذي قام ذا التبليغ أن يتراجع عن مشروع تنازله هـذا بالرغم من إظهار إرادة أحد                 

    .ممارسة حقه يف الشفعة 
 أخرىهذا وقد يتم التنازل عن الرباءة مبوجب عملية تعاقدية منفردة أو كجزء من عملية تعاقدية                     

عقد بيع احملل التجاري اليت تكون بـراءة االختراع عنصر معنوي فيه، وقد تكون العنصر              : أكرب منها مثل    
يرد عليه عقـد التنازل ، فإنـه يتطلب لتكوينه مثل كافة العقود           اجلوهري فيه ، ومهما كان الشكل الذي        

  األخرى توافر الشروط العامة لالنعقاد وهي الشروط املوضوعية ، وبعض الشروط اخلاصة تتمثل أساسا يف 
   .الشروط الشكلية

  
ق الشركاء يف الرباءة من ممارسة حـق        كالتشريع الفرنسي مثال والذي يستقي منه التشريع اجلزائري معظم أحكامه، والذي ينص على ح              )1(

  : اليت تقضي بأنه 613/29الشفعة يف الفقرة األخرية من املادة 
 « ……e)Chaque Copropriétaire peut,à tout moment, céder sa quote- part .                             
Les Copropriétaire disposent d’un droit de préemption pendant un délai  de trois mois à 
compter de la notification du projet de cession.                                                                         
défaut d’accord sur le prix, celui-ci est fixé par le tribunal de grande instance les parties 
disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ou en cas d’appel 
de l’arrêt, pour renoncer à la  vente ou à l’achat de la part de copropriété sans préjudice des 
dommages- intérêts qui peuvent être dus, les dépens sont à la charge de la partie qui 
renonce ».                                                                                                                                  
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  املطلـب الثـاين

  ويـن عقـد التنـازل عن براءة االختراعتك            
  

فهو يربم عند اكتمال بعض     : ينعقد عقد التنازل عن الرباءة أو عن جزء منها بشروط االنعقاد العامة             
  .الشروط املوضوعية، وأخرى شكلية ستتناول بالدراسة على التوايل 

  
  الفـرع األول    

  الشـروط املوضوعيـة 

  
:  أركان هي    3كافة العقود األخرى يربم طبقا للقواعـد العامة بتوافر         إن عقد التنازل مثلـه مثل        

ـ 93، والسبب، وطاملا أنه مل مييز بقواعد خاصة مبوجب املرسوم التشريعي رقم )1(التراضي، احملل  17 ،
  :لدى تركز هذه الدراسة على النظام القانوين لعقد البيع كما يلي 

   Le Consentement:  ـ التراضي 1
ينعقد عقد التنازل البد من وجود التراضي، أي التقاء إجياب وقبول كل من املتنازل واملتنازل               لكي    

له وتطابقهما حبيث يتجهان إىل إحداث أثـر قانوين يتمثـل يف إنشاء التزامات تترتب على اتفاقهما هذا،                
  .فيصدر اإلجياب أوالً، مث يليه القبول مطابقا له

  :زل واملتنازل له إما شكل ويأخذ تالقي إراديت املتنا  
  

 يتعلق والذي يكون عادة اتفاق بسيط وسري Un  Avant contrat:  اتفاق ابتدائي لعقد التنازل   
  .بطلب براءة اختراع مل تسلم بعد للمتنازل احملتمل 

والذي يلزم مبوجبـه صاحب الرباءة بأن يتنازل عن براءاته إذا ما وافق            : ـ أو وعد فردي بالتنازل      
  .ستفيد وأظهر إرادته يف متلك هذه الرباءة اليت وعده اامل

 اليتوال ينعقد الوعد بالتنازل إال إذا عينت فيه مجيع املسائل اجلوهرية للتنازل، كالثمن مثال، واملدة                  
 املـادتني يراد إبرام عقد التنازل فيهـا واليت يتعني على املوعود له أن يبدي رغبتـه خالهلا وفقا ألحكـام                 

  ــــ ــ
ويالحظ أن ركن احملل ليس يف الواقع ركنا يف العقد نفسه ، بل هو ركن يف االلتزام الذي ينشأ عن العقد، لكن جرى الفقه على وضع ركن احملل بني                             ) 1(

  .أركان العقد باعتبار أن احملل االتفاقي ال يكون إال يف العقد 
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من القانون املدين، ففي حالة ما إذا مل حتـدد هذه املدة فإن الواعد بالتنازل يضل مقيد بوعـده                  72و  71

وال يتحرر منه إال بعد إنـذار املستفيد بالقبول يف مدة حمددة ، أي يلتزم الواعد بالتنازل بالبقاء على وعده                   
خر رغبته يف إبرام العقد خالل املدة احملددة يف الوعد، غري أن هناك إجتهاد قـضائي                حىت يظهر الطرف اآل   

يقضي بإمكانية صاحب الرباءة الواعـد بالتنازل التراجع عن وعده ،          ) 1(حديث حملكمة النقض الفرنسية     
مر الذي ينقص    عدم إمتام عقد التنازل مقابل دفع تعويض للغري نتيجـة إخاللـه بالتزام بعمل ، األ              مثةومن  

  .من قيمة وأمهية الوعد بالتنازل 
وال ينعقد عقد التنازل يف هذه احلالة إال عند إبداء املوعود له رغبته يف إبرامه، وليس إلظهار الرغبة                    

هذه يف التعاقد أثر رجعي عكس ما هو عليه األمر يف التنازل املعلـق على شرط واقف ، هذا األخري الذي                    
  . التنازل على حدث مستقبلي غري مؤكد حدوثه يتوقف فيه حتقق عقد

ـ ومبجرد تطابق إراديت كل من املتنازل واملتنازل له يكون التراضي ملزم هلما ، لكنه ولكي ينعقد                   
واملتنازل عقد التنازل صحيحا جيب أن تتوافر يف التراضي شروط  صحته وهي شروط صحة إرادة املتنازل                 

  . أن يكون العقد قابال إلبطال له واليت يترتب على ختلف أحدها
  :وطبقا للقواعد العامة فإن صحة التراضي تتحقق من خالل اشتراط   
  .أ ـ أن يكون من صدر منه التنازل أهالً إلبرام عقد التنازل   
  .ب ـ وأن يكون التراضي خاليا من عيوب اإلرادة   

   :أ ـ أن يكون من صدر منه التنازل أهالً إلبرام عقد التنازل
ذ جيب أن يكون للمتنازل أهلية التصرف يف براءة االختراع بالبيع، بأن يكون هو املالك القانوين                إ  

والشرعي للرباءة املسجل يف السجـل الوطين لرباءات االختراع، أو الوكيل الشرعي املخول له هذه السلطة       
  .مبوجب وكالة خاصة يف حالة ما إذا كان صاحب الرباءة شخص معنوي 

ن تتوفـر يف املتنازل أهلية األداء ، ومناط هـذه األهلية هو التمييز الذي جعله القانون               ـ وجيب أ    
  ) .2( منه 42املدين عند سن السادسة عشر حسب ما تقتضي به املادة 

  ــــــــــ
)1( Cass.3.civ.15 Dec 1993, J.C.P , 1995 éd. G.II. ob.D.  MAZEAUD.                                   
املصري : واملالحظ هو أن سن السادسة عشر يعد سن متأخر جدا بالنسبة للتمييز، فباملقارنة مع القوانني األخرى جند أن كل من القانون                    ) 2(

واللييب والعراقي والسوري حدده بسن السابعة آخذين بذلك عن الشريعة اإلسالمية، لدى كان ينبغي على املشرع اجلزائري أن حيـدد سـن                      
 من القانون املدين، فأصبح بذلك ال يفصل بني سن التمييز وسن 40 سنة ـ املادة  19 سنني ال سيما أنه خفض سن الرشد إىل 7 ب التمييز

  . سنوات3الرشد إال 
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 نـاقص عقد التنازل عادة إال يف حالة ما إذا كان مالك الرباءة خمترع        ـ وال تطرح األهلية بالنسبة ل       
  .حول ما إذا كان بإمكانه التنازل عن براءة اختراعه للغري أم ال ؟) 1(األهلية 

فبالرجوع إىل القواعد العامة، نالحظ أن القانون املدين اجلزائري مل يتعرض حلكم تصرفات املميز،                
 األحوال اعتباره ناقص األهليـة وأحال يف شأن قواعـد األهلية على مدونة             منه على  43واقتصرت املادة   

، لدى يكون حكم تصرفات املختـرع  1984 يونيو 9 املؤرخ يف 11 ـ  84الشخصية أي القانون رقم 
  : من قانون األسرة بقوهلا " 83" ناقص األهلية ما نصت عليه املادة 

 من القانون املدين تكون تصرفاته نافذة       43قا للمادة   من بلغ سن التمييز ومل يبلغ سن الرشد طب        " 
 كانتإذا كانت نافعة له ،وباطلـة إذا كانت ضارة بـه ،وتتوقـف على إجازة الويل أو الوصي فيما إذا                  

  " .مترددة بني النفع والضرر 
ه ال يكون وملا كان التنازل عن براءة االختراع يعد من التصرفات الدائرة ما بني النفع والضرر ، فإن             

  .للمخترع الناقص األهلية احلق يف التنازل عن براءته للغري مبفرده بل البد من إجازة الويل أو الوصي
   :ب ـ أن يكون التراضي خاليا من عيوب اإلرادة

الغلط، التدليس ، اإلكراه واالستغالل ، والواقع أنه ليس يف          :وعيوب اإلرادة، أو عيوب الرضاء هي       
  ) .2(يز عقد التنازل، لدى يتبع بشأا القواعد العامة يف نظرية العقد هذه العيوب ما مي

فإذا ما صدر الرضاء مشوبا بأحدها، فإن اإلرادة تكون موجودة معيبة بأحد هذه العيوب، وبالتايل                 
  .يكون التصرف الصادر عن هذه اإلرادة صحيحا، ولكن قابل لإلبطال ممن له مصلحة يف ذلك 

   L’objet de la cossion: ازل  ـ حمل عقد التن2
الواقع أن حمل العقد هو اإللتزام الذي يترتب عليه ، فالعقد ال يرتب إال التزامات بإعطاء وإما بفعل                    

  .أو بإمتناع ، لدى فالكالم عن حمل العقد فيه جتاوز والصحيح هو حمل االلتزام 
  

  ــــــــــــــــــــــــ
 سنة، فمثل هذا املخترع بإمكانـه إيـداع         19 و   16ييز ومل يبلغ سن الرشد والذي يتراوح  سنه ما بني            أي املخترع الذي بلغ سن التم     ) 1(

  .طلب الرباءة مبفرده طاملا أن هذا التصرف نافعا له أي ال يضربه 
  :أنظر يف القواعد العامة لعيوب الرضاء ) 2(
  .  وما يليها287. األول، دار إحياء التراث العريب، بريوت، صعبد الرزاق أمحد السنهوري، الوسيط ـ مصادر االلتزام ـ اجلزء . د
 56. ، ص 1993النظرية العامة لاللتزام يف القانون املدين اجلزائري،  ديوان املطبوعات اجلامعية ، الطبعة الثالثة،اجلزائر،               : علي علي سليمان  .ود

  . وما يليها
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وملا كان عقـد التنازل عن الرباءة من العقود التبادليـة امللزمة للجانبني واليت ترتب التزامات على                 

 اخلاصـة عاتق كل طرف فيها فإن دراسة احملل يف مثل هذا العقـد تقتضي دراسة احملل يف التزاماته الرئيسية   
  .بكل طرف فيه 

     : التزام املتنازل ـ حمل1
 منيلتزم صاحب الرباءة بنقل ملكية براءة اختراعه للمتنازل له ، لدى يتعلق حمل التزامه بسند حلق                   

حقوق امللكية الصناعية أي براءة االختراع أو طلب احلصـول عليها إذا ما أبرم عقـد التنازل قبل تسليم                 
  .الرباءة 

احملل أن يكون موجودا وساري املفعول وقت انعقاد        ـ وطبقا للقواعد العامـة يشترط لصحـة         
العقد، حتت طائلة البطالن ، فإذا ما كانت براءة االختراع مثـال متقادمة أو منتهية ال ينعقد العقد صحيحا                  
ويقع التنازل باطالً لتخلف احملل، لدى يكون من واجب ومن مصلحة املتنازل له أخذ احتياطاته الالزمة قبل    

د بأن يتأكد من أن املتنازل مثال يدفـع بانتظام الرسوم القانونيـة لبقاء الرباءة نافذة وعلى أنه مل                 إبرام العق 
 االختـراع تنتهي بعد املدة القانونية املكرسة الحتكار استغالل الرباءة ألنه إذا ما إنتهت هذه األخرية يسقط                

  . ال تكون الرباءة قابلة للتنازل موضوع الرباءة يف الدومني العام، أي يصبح ملك للجميع ومن مثة
، بالرباءةـ وكنتيجة حتمية ملثل هذا الشرط فإن عقد التنـازل ال يربم على االختراع الغري حممي                  

ففي مثل هذه احلالة ال يوجد حق من حقوق امللكية الصناعية على االختراع ، لدى نكون بصدد عقد نقل                   
  ) .   1( وليس عقد تنازل Un contrat de communication  de savoir- faireاملعرفة الفنية 

 وكانتأما يف حالة ما إذا كان عقد التنازل عقد مركب وارد على جمموعة من براءات االختراع،                   
 الرباءاتإحدى هذه الرباءات باطلة ، فال يبطل عقد التنازل بصفـة كلية يف مثل هذه احلالة إال إذا كانت                   

 الشق، أي أنه إذا كان العقد يف شق منه باطالً أو قابالُ لإلبطال ، فهذا                )2(الباطلة  الغريباطلة تابعة للرباءات    
هو وحده الذي يبطل إال إذا تبني أن العقد ما كان ليتم بغري الشق الذي وقع باطالً أو قابال لإلبطال فيبطل                     

  .العقد كله 
  .ملتنازل له هذا إذن بالنسبة حملل التزام املتنازل ماذا إذن عن حمل التزام ا  

  ـــــــ
J.M.MOUSSERON : Encyclopédie Dalloz,Dr. com .op.cit.,n.419.                                  (1)   

)2 (A.CHAVANNE, J.J.BURST: op.cit.,p.182.                                                                     
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   : ـ حمل التزام املتنازل له2

 الرباءةإن حمل التزام املتنازل لـه يتمثل يف مثن البـراءة، أي يف املقابل الذي يتحصل عليه صاحب                   
اسية لعقد التنازل والذي ينتج عن  نتيجة تنازله عن براءة اختراعـه، لدى يعد عنصر الثمن من العناصر األس           

  ) .Un Acte Gratuit) 1غيابه تغيري التكييف القانوين للعقد إىل عقد تربع 
ـ ويشترط النعقاد عقد التنازل صحيحا، أن يكون هذا الثمن حمددا يف العقد أو على األقل يكون                   

ملتعاقدين يكون متفق عليـه يف      قابالً للتحديد من خالل أساس موضوعي غري متوقف على حمظ إرادة أحد ا            
  .العقد 

ـ وحسب ما هو جاري عليه العمل غالبا ما يكون الثمن حمددا مببلغ جزايف منصوص عليـه يف                    
العقد أو يكون حمدد على شكل إتاوة متناسبة مع عمليات االستغالل لالختراع حمل الرباءة واحملققة من قبل                 

دفع احملدد عن طريق املقايسة مع عمليات البيع أو الصنع احملققة           املتنازل له، وهذا ما يعرف بشرط تقسيط ال       
 الرباءةمن قبل املتنازل لـه ، ويف مثل هذه احلالـة األخرية يكون املتنازل له ملزم باستغالل االختراع حمل                  

 ما إذا مل املتنازل عنها حسب احلد األدىن املتفق عليه، ويكون التزامه هذا التزام بتحقيق نتيجة، لكن يف حالة        
حيدد يف العقد مقدار احلد األدىن لالستغالل الواجب حتقيقه يكون التزام املتنازل له باالستغالل التزام ببذل                

  .عناية لدى جيب على املتنازل ، إثبات خطأ املتنازل له من أجل طلب إبطال العقد لعدم االستغالل 
 واملـستقاة نازل عن براءة االختراع النعقاده      هذا بالنسبة للشروط املوضوعية اليت يتطلبها عقـد الت         

غالبيتها من القواعد العامة ، لكن وإىل جانب هذه الشروط مثـة شروط أخرى  شكلية نصت عليها جممل                  
  :القوانني هي كاآليت 

   
      الفـرع الثـاين 

       الشــروط الشكليــة 
  

 البيـع أو جزئيا خيضع يف أحكامه لعقد       إن التنازل عن الرباءة على النحو السابـق سواء كان كليا             
بصفة عامة، وبالتايل فإن التنازل يتم مبجرد موافقة إرادة كل من املتنازل واملتنازل إليه دون حاجة إىل إجراء                  

، إال أن هناك مـن التشريعات من تشترط الكتابة لصحة عقـد التنـازل إذ               ) 2(شكلي أو رمسي لذلك     
   ـــــــــنصت 

)1(P.MATHELY:Le nouveau droit Français des brevets d'invention, Jour.Not et AV , 
                 paris, 1993,p.377.    

  .167. ،ص1998،مصر، 2مسيحة القليويب، امللكية الصناعية،  دار النهضة العربية،الطبعة . د: أنظر) 2(
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   بعوض ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل األول  ـ عقد التنازل عن براءة االختراع

  
  ).2(واللبناين ) 1(على أن التنازل يعترب باطالً ما مل يكن مكتوبا كما جاء يف التشريع الفرنسي 

 من املـادة    2كما نص املشروع النهائي للقانون النموذجي للدول العربيـة على شرط الكتابة يف الفقرة                
" ازل عن طلب الرباءة للغري كتابـة وأن يوقع من قبل األطراف املتعاقدة             جيب أن يتم التن   :"  اليت تقضي بأنه     26

  . من القانون النموذجي للدول النامية بشأن االختراعات 26 من املادة 2وهذا النص مطابق لنص الفقرة 
ـ  66 وما جيب مالحظته هنـا هو أن القانون السابـق لرباءات االختراع أي األمر رقم                54 ـ

، األمر الذي مل ينص     ) 3(صحة عقـد التنازل الكتابة والتسجيل يف دفتر اإلجازات اخلاص          كان يشترط  ل   
 وبـذلك يكون قـد فسح اال لتطبيـق        17ـ93 القانون احلايل املطبق أي املرسوم التشريعي رقم         عليه

ـ    : القواعد العامة أي النظام القانوين لعقد بيـع بعض املنقوالت           يت يتـشرط   كالسفن والطائرات مثال ال
، إذ أن جمرد تسليم سند      )4(النعقاده إفراغ حمتوى العقد يف حمرر رمسي مع وجوب شهر مثل هذا العقـد              

الرباءة ال يسمح للمتنازل بالتمسك حبقـه يف مواجهة الغري ومن ممارسة احلقوق املرتبطة بالرباءة بل شـهر                 
على املشرع اجلزائـري الـنص     در   الـذي يضمن له ذلك ، ومع ذلك كان مـن األج          هـوعقد التنازل   

 االختراع األمر الذي حيبذ القيام      لرباءاتعلى شرط الكتابـة والتسجيل بشكل صريـح يف  القانون املنظم           
ـ 93به يف التعديالت الالحقة للمرسوم التشريعي رقم   مثل ما هو عليه األمر يف كافة التـشريعات  17 

  :األخرى
منه على أن العقود الناقلـة للملكيـة أو   ) 5 (9 ـ  613دة ـ كالقانون الفرنسي، إذ تقضي املا

املعدلة للحقوق املرتبطة بطلب الرباءة أو بالرباءة جيب أن تسجل يف السجل الوطين للرباءات كـي تكـون                
  . نافذة يف مواجهة الغري

  

  ــــــــــــــــ
                                                            .A.CHAVANNE, J.J.BURST :  op.cit.,P.184: أنظر) 1(
   213. بند428.،ص1971إدوارد عيد،األعمال التجارية والتجار واملؤسسة التجارية، بريوت،.د:أنظر )2(
ز حـق  العقود املتضمنة إما إنتقال امللكية وإما امتيا:"  وبالضبط يف الفقرة الثانية على أن54 ـ  66 من األمر رقم  38إذ تقضي املادة ) 3(

االستغالل أو االنتهاء من هذا احلق وإما الرهن أو رفع اليد عن الرهن، وذلك فيما يتعلق بطلب إجازة أو إجازة، جيب إثباا كتابيا وتسجيلها                        
  " .يف دفتر اإلجازات  وإال كانت باطلة 

  . من القانون البحري اجلزائري 49م : أنظر مثال) 4(
  . 597 ـ 92ن القانون الفرنسي رقم  م9 ـ 613النص األصلي للمادة  )5(

«   Tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés â une demande de brevet ou 
a un brevet doivent pour être opposable aux tiers, être inscrits sur un registre dit registre 
national des brevets, tenue par l institut national de la propriété industrielle.                          
Toutefois, avant son inscription, un acte est opposable aux tiers  qui ont acquis des droits 
après la date de cet acte, mais qui avainet connaissance de celui-ci. lors de l’acquisition de 

 Ces droits »                                                                                                                                



  128

  

  ــــــــــــ الفصل األول  ـ عقد التنازل عن براءة االختراع بعوض ــــــــــــــــــــــــــ

  
مـع  :"  اليت تنص على أنه28 ـ من الـمادة  3ـ والقانون املصري وبالضبـط يف الفقرة ـ    

 ملكيـة    اخلاص ببيع احملال التجاريـة ورهنها،ال تنتقل      1940 لسنة   11عدم اإلخالل بأحكام قانون رقم      
  ) .1" (الرباءة وال يكون رهنها حجة على الغري إال من التأشري بذلك يف سجل الرباءات 

ـ    ــ  3ـ كما ينص على ذلك القانون النموذجي للـدول النامية بشأن االختراعات يف الفقرة 
ـ 26من املادة  لعربيـة   للمشروع النهائي للقانون النموذجي للدول ا26 ـ من املادة  3 املطابقة للفقرة 

جيب تسجيل التنازالت واالنتقـاالت عن طريق اخلالفـة اخلاصة بطلبـات الرباءة أو الرباءات             :  " بقوهلا
يف مكتب الرباءات مقابل دفع رسم حتدده الالئحة، وال يكون للتنازالت واالنتقاالت عن طريق اخلالفة أثر                

  " .يف مواجهة الغري حىت يتم التسجيل 
ـ       د التنازل عـن الرباءة يف مثل هـذه القوانني يعد عقد شكلي ال ينعقد إال              ـ وهذا يعين أن عق

بالتسجيل يف السجل اخلاص بذلك، فإذا فرض وتنازل أحد املخترعني عن الرباءة لشخص آخر ومل يقم هذا                 
ريأو األخري باتباع إجراءات الشهراملنصوص عليها فإنـه ال يستطيع أن حيتج مبلكيته للرباءة يف مواجهـة الغ              

فال ميكنه رفع   . اإلدعاء حبقه يف احتكار استغـالل الرباءة أو منع الغري من اإلعتداء عليـه أو التعرض لـه                
الدعوى للمطالبـة بالتعويض لالعتداء على ملكيته يف الرباءة لعدم إنتقال هذه امللكية إليه، ويظل للمتنازل               

 ذمته ، كما قد يتصرف املتنازل يف الـرباءة مـرة            حق إجراء مثل هذه التصرفات ، ألن الرباءة ال تزال يف          
أخرى إىل شخص ثاين ويقـوم هذا األخري باتباع إجراءات التسجيل فيضار بذلك املتنازل إليـه األول ،                 
لدى فمن مصلحة املتنازل إليـه أن يسرع يف إمتام إجراءات التسجيل، إذ أن مثل هذا التـسجيل ميكـن                   

قد التنازل، لكن ليس ملثل هذا اإلجراء أثر رجعي فال يطبق إال للمستقبل،             إجراؤه يف أي وقت بعد إبرام ع      
وكنتيجة لذلك فـإن عقود التقليد السابقـة للتسجيل ال ميكن أن تكون حمل مالحقة ما مل يوجد شـرط                  

  .خمالف لذلك يف العقد 
زل يف مواجهة   إال أن عيب عدم التسجيل ال يـؤثر على صحة عقد التنازل، إذ ال يتمسك به املتنا                 

 عقـد املتنازل إليه وال العكس، كما ال يقضي به القاضي من تلقاء نفسـه ، فهو ال يثار إال يف مسألة نفاد                     
  .التنازل يف مواجهة الغري

 النظامهذا إذن فيما خيص النظام القانوين الذي خيضع إليـه عقد التنازل والذي يتبىن أحكامه من                  
  .عن تنفيذ مثل هذا العقد القانوين لعقد البيع ماذا إذن 

  ــــــــــــ
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، 1988نسيوت حليم دوس، تشريعات بـراءات االختراع يف مصر والـدول العربية، منشأة املعارف باإلسكندرية، مـصر،                . د: أنظر) 2(
  . 27.ص 

  
  ــــــــــــ الفصل األول  ـ عقد التنازل عن براءة االختراع بعوض ــــــــــــــــــــــــــ

  

  بحث الثاين امل
  تنفيذ عقد التنازل عن براءة االختراع                                

 القانونيةباملقارنة بعقد البيـع ، فإن تنفيذ عقد التنازل عن براءة االختراع يرتب جمموعة من اآلثار                  
 املتبادلةمن االلتزامات   ، ويف إنشاء جمموعة     )املطلب األول (نقل احلقوق املرتبطـة بالرباءة     : تكمن أساسا يف  

  .، ستكون حمل الدراسة على التوايل )املطلب الثاين(على عاتق كل طرف فيه 
  

  املطلب األول
   نقل احلقوق املرتبطة بالرباءة          

 املتنازلمىت مت إبرام عقد التنازل وفق ما مت تبيانـه انتقلت احلقـوق املتعلقة مبلكية الرباءة من ذمة                   
 منءة إىل ذمة املتنازل إليه كليـا أو جزئيا حسب ما مت االتفاق عليه يف العقـد، إال أنه هناك                   صاحب الربا 

احلقوق النامجة عن الرباءة واليت ال تنتقل إىل املتنازل إليه إطالقا، أو تشترط النتقاهلا وجـود بند صريح يف                  
  .  كي يتسىن التمييز بينهماالعقد يقضي بذلك، لدى البد من التطرق إىل هذين النوعني من احلقوق

  
  الفـرع األول 

     احلقــوق املنقـولـــة 
  

عند إبرام عقد التنازل ينتقل احلق يف الرباءة إىل املتنازل إليـه، ويصبح بذلك هواملالك القانوين هلا،                  
 اليت يراها مناسبة، وله     وبالتايل خيول له مجيع احلقوق املالية املترتبة على الرباءة،فله احلق يف استغالهلا بالكيفية            

احلق يف مقاضاة املعتدي عليها إذ ميتلك حق متابعة مقلدي االختراع حمل الرباءة بتحريك دعوى التقليد ضد              
 علىكل أعمال التقليد الالشرعية الالحقة لعقـد التنازل ، وكذا السابقة يف حالة ما إذا مت االتفاق صراحة                  

  ) .1(ذلك يف العقد 
قوق تعد من مستلزمات استغالل براءة االختراع أو التصرف فيها كوجود عقود عمل             هذا وقد توجد ح     

 وغريهـا، فيجب أن تنتقل هذه احلقوق إىل املتنازل إليه ضمن عقـد        …أو عقود توريدات ملواد أولية أو معدات        
  .ا النقل لكن بشرط حصول املتنازل على عوض مقابل هذ) 2(التنازل ألا من مستلزمات تشغيل االختراع 
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  ــــــــــــــــــــــــ
  .183. املصدر املذكور سابقا ، ص: صالح الدين عبد اللطيف الناهي . د) 1(
  . من القانون املدين اجلزائري 109أنظر املادة ) 2(

  ــــــــــــ الفصل األول  ـ عقد التنازل عن براءة االختراع بعوض ــــــــــــــــــــــــــ

  
 توصلؤل هنا حول ما إذا كانت شهادة اإلضافة اليت يتحصل عليها املتنازل إذا ما               ـ ويطرح تسا    

إىل اختراع يعد مبثابة تكميل أو تعديل يرد على االختراع املتنازل عنه تدخل يف ملحقات الرباءة املدجمة يف                  
  .عقد التنازل أم ال ؟ 

اإلضافة ، يكون قد أظهر إرادته      ميكن القول أنه بتقدمي صاحب الرباءة لطلب احلصول على شهادة             
يف وضع رابطة تبعية بني الرباءة األصلية وشهادة اإلضافة، لدى ميكن أن يستنتج من اإلرادة الظاهرة للمودع  
وجود رابطة بني مصري كال السندين، لدى فنقل الرباءة األصلية ينتج عنه نقل شهادة اإلضافة، إذ أن شهادة                  

  ) .1(ألصلية اإلضافة تعد جزء من الرباءة ا
لكن يف حالة ما إذا احتفظ صاحب الرباءة بالتحسينات املدخلـة عليها سرا له دون أن يقدم طلبا                   

للحصول على شهادة إضافية، فإن هـذه التحسينات ال تدمج يف احلقوق املنقولة للمتنازل له وال ميكن أن                 
زويد املتنازل له باملساعدة التقنية كما سيأيت ذكره يف         يتم نقلها إال يف إطار نقل املعرفة الفنية اخلاصة ا أو ت           

  .املطلب الثاين 
هذا إذن عن احلقوق املنقولة مبوجب عقد التنازل للمتنازل إليه ماذا إذن عن احلقوق اليت حيتفظ ا                   
  .املتنازل 

  الفـرع الثاين 
   احلقـوق الغيـر منقولــة  

  
 وهي املاديـة دون املعنويـة اليت تبقى ملكًا للمتنازل         يشمل التنازل عن بـراءة االختراع احلقوق       
  :كاآليت

   Le droit morale de l'invention:  ـ احلق األديب للمخترع 1
إن للمخترع بصفته هذه بعض االمتيازات اليت يعترف لـه ا القانـون، كاحلق األديب مثال الذي                 

عه ، فهـو بذلك يتصل إتصاال وثيقا  بشخص         يرتكز أساسـا يف حق الشخص يف أن ينتسب إليـه اخترا         
  ـــــــــــــــ

 الذي يتعلق بـشهادات  54 ـ  66من القانون السابق لرباءات االختراع أي األمر رقم  " 40" وهذا ما نصت عليه بشكل صريح املادة ) 1(
ل االختراع يستفيدون حبكم القـانون مـن        إن الذين اكتسبوا من صاحب إجازة أو من ذوي حقوقه حق استغال           : " املخترعني إذ تقضي بـ     

شهادات اإلضافة اليت ستسلم فيما بعد لصاحب اإلجازة أو لذوي حقوقه، وعلى سبيل التبادل يستفيد صاحب اإلجازة أو ذوو حقوقـه مـن             
  ..." .شهادات اإلضافة اليت ستسلم فيما بعد للذين اكتسبوا حق استغالل االختراع 
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ـ 93ثيل يف القانون املطبق حاليا أي املرسوم التشريعي رقم وهو النص الذي ال يوجد له م  الذي ألغى هذا األمر، لدى ومن أجل تفادي 17 
  .كل نزاع مستقبلي جيب على أطراف عقد التنازل االتفاق  على ذلك بشكل صريح يف العقد 

  
  ــــــــــــــــــــــــ الفصل األول  ـ عقد التنازل عن براءة االختراع بعوض ــــــــــــــ

  

املخترع ، ومن مثة فهو غري قابل للتقومي باملال أو التصرف فيه إذ أن التصرف يف احلقوق املتعلقة بالشخصية                   
  ). 1(غري جائز 
كألقاب الشرف  : لدى حيتفظ املخترع بصفته هـذه فيبقى متمتعا حبقوقـه املتعلقـة بالشخصية             

عية، ألن هذه احلقوق غري قابلـة لالنتقال، فإذا ما نسب الغري        والدرجات العلمية واألومسة واملكافآت الصنا    
االختراع لنفسه جاز للمخترع احلقيقي مقاضاتـه واحلصول على تعويض مـادي وأديب عن الضرر الذي              

  ) . 2(أصاب مسعته ألن التعويض يشمل الضرر األديب وهو حق السمعة الذي ال جيوز التنازل عنه 
    Le droit de priorité unioniste: الحتادية  ـ احلق يف األولوية ا2

إن التنازل عن الرباءة أو عن طلب الرباءة ال يترتب عليـه نقل حق االستفادة من األولوية االحتادية          
الذي ال يعترب من توابع براءة االختراع، إذ متنح األولوية االحتادية لكل مبتكر من بلد عضو يف االحتاد حينما               

 بلد من البلدان األعضاء ويف ظرف سنة احلق يف إيـداع طلب براءة إختراعه يف كل البلدان                 يودع براءة يف  
األخرى األعضاء واملتعلق بنفس االختراع دون أن حيتج ضده باألسبقيـة بسبب إيداع آخر قام به شخص                

  .) 3(آخر، أي متنح له امتياز األولوية يف البلدان األجنبية إليداع طلبات أخرى لرباءته 
ومثل هذا احلل يرتكز على مبدأ استقاللية بـراءات االختراع ، إذ أن الرباءات املودعة يف خمتلف                  

 عنالبلدان واملتعلقة بنفس االختراع ختضع للقانون الداخلي لكل بلـد من تلك البلدان ، ومن مثة فالتنازل                 
  .يف بلدان أخرى براءة اختراع يف بلد معني ال يرتب تنازل عن الرباءات احملصل عليها 

 عنولقد مت تكريس هذا املبدأ من قبـل القضاء الفرنسي يف كثري من قراراتـه ، كالقرار الصادر                   
والذي أكد بأن احلق يف األولوية االحتادية ال يعد         ) 4 (1991 جانفي   30حمكمة استئناف باريس بتاريخ     

 لـدى ميكن أن يتنازل عنه بـصفة         ملحقات طلب الرباءة األصلي، فهو منذ نشوئه ميثل حق مستقل،          من
  .منفردة ومستقلة، فحق األولوية إذن يشكل حق مستقل عن ذلك املكرس مبوجب طلب الرباءة 

عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط يف شرح القانون املدين، حق امللكية مع شرح مفصل لألشياء واألموال، اجلزء الثامن، دار إحيـاء                     . د  ) 1 (
   .244، بند 408.،ص1967وتالتراث العريب، بري

  .1.  ،ص2مسيحة القليويب، امللكية الصناعية، املصدر املذكور سابقا ،الطبعة . د:وانظر 
  .219.، ص1988مسري مجيل حسني الفتالوي، امللكية الصناعية وفق القوانني اجلزائرية ، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، .د: أنظر) 2(
)3 (M.VIVANT: Juge et loi du brevet, coll. CEIPI, L.I.T.E.C, paris,1977,p.271.                   

http : // www, btechno.com, Note Résumée sur la protection par brevet en France.                 
 )4 (Paris, 30 Janvier 1991. PIBD,1991,p.360,n.502.                                                               
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« Le Droit de priorité des qu  il  est né se détache de la demande d’origine dont il n  est pas 
l accessoire  et peut être cédé isolément ».                                                                               

                                                   .Cass.Comm.18 Janv.1994. Bull.Civ. IV.n.23: ـ أنظر كذلك 
 ,P.MATHELY : Le nouveau droit français des brevet d’invention: ـ وملزيد مـن املعلومـات أنظـر   

op.cit.,p.311.                                                                                                                               
  ــــــــــــ الفصل األول  ـ عقد التنازل عن براءة االختراع بعوض ــــــــــــــــــــــــــ

  
بند لكن بإمكان األطراف االتفاق يف عقـد التنازل على نقـل مثل هذا احلق يف األولوية مبوجب                  

  . من القانون املدين 106صريح يف العقد، فالعقد شريعة املتعاقدين حسب ما تقضي به املادة 
  :وباملقابل لكل هذه احلقوق النامجة عن عقد التنازل مثة التزامات ناشئة على أطرافه هي كاآليت   

  
  املطلب الثاين

  اللتزامات املترتبة على أطرف عقد التنازل    ا

  
قد البيع يتحمل كال طـريف عقد التنازل التزامات قانونية على عاتقهم منها ما تعد              باملقارنة مع ع    

، )الفرع األول   (من النظام العام ومنها ما تعد إتفاقية، لدى ستتناول هذه الدراسة إلتزامات كل من املتنازل              
  ).الفرع الثاين(واملتنازل له 

  الفــرع األول      
   على عاتق املتنازلااللتزامات املترتبة              

  
إن املتنازل عن براءة االختراع يعد مدينا بالتزامني قانونيني رئيسيني اللذين تنص عليهمـا املـادة                  

  .، ومها االلتزام بالتسليم، وااللتزام بالضمان )1( من القانون املدين ـ لكن على عاتق البائع ـ 361
  : ـ االلتـزام بالتسليم1

 وتـسهيل ع اليت تعد مبثابة حـق من احلقـوق املعنوية الغري مادية بتمكني            يتم تسليم براءة االخترا     
 االتفاقاملتنازل استعمال وحتصيل املتنازل له احلقوق اليت ميتلكها مبوجب براءة االختراع على حسب ما مت                
املتنازل عليه يف العقد فيما إذا كان عقد التنازل كلي أو جزئي ، لدى يطرح التساؤل هنا حول ما إذا كان                     

ملزم بنقل معرفته الفنية اليت ميتلكها للمتنازل له مبوجب التزامـه بالتسليم وهـذا من أجل تسهيل استغالل                
، العقدالرباءة، فااللتزام بنقل املعرفة الفنية ال يطرح أي مشكل إذا ما مت االتفاق عليه مبوجب بند صريح يف                   

صريح بذلك يف العقد ال سيما أن املشرع اجلزائري مل          لكن ما الذي جيب تقريره يف حالة عدم وجود شرط           
  . ؟17 ـ 93ينظم مثل هذه األحكام اهلامة مبوجب املرسوم التشريعي رقم 
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  ـــــــ
يلتزم البائع أن يقوم مبا هو الزم لنقل حق املبيع إىل املشتري وأن ميتنع عن كل عمل مـن                   :"  من القانون املدين على أنه     361تنص املادة   ) 1(
 " . نه أن جيعل نقل احلق عسريا أو مستحيالً شأ
  

  ــــــــــــ الفصل األول  ـ عقد التنازل عن براءة االختراع بعوض ــــــــــــــــــــــــــ

  
 نظرا لغياب نصوص خاصة يف هذا اـال، وبالرجوع إىل القواعد العامة ميكن القول بأن املتنازل           

، اليت تـشترط    )1( من القانون املدين     107تنازل لـه باالعتماد على املادة      ملزم بنقل معرفته الفنية إىل امل     
  .تنفيذ العقد حبسن نية وفق ما يتضمنه من مستلزمات وفقا للقانون والعرف والعدالة 

 فمنفإذا ما كان املتنازل له جيهل متاما التقنية املنقولة ، بأن يكون يف ميدان آخر غري ميدان الرباءة                     
مثل هذه احلالة أن يكـون املتنازل ملزم بتزويـده باملعرفة الفنيـة اليت بدوا ال يستفيد من كل                العدل يف   

استعماالت االختراع حمل الرباءة، لدى  ميكن اعتبار املعرفة الفنية يف مثل هذه احلالة من توابع التقنية املنقولة                  
يف ميدان التقنية املنقولة ، فال يلزم املتنازل يف         لكن يف حالة العكس، أي حالـة ما إذا كان املتنازل له خبري             

مثل هذه احلالة بنقل معرفته الفنية للمتنازل لـه ، إذ الرباءة تعـد سند كايف يف حـد ذاته تسمح له بتنفيذ                
  ) .2(االختراع حمل عقد التنازل انطالقا من األوصاف واإلرشادات املعطاة يف العقد 

لمعرفة الفنية اليت ميتلكها ، ماذا إذن عن املساعدة التقنية، هل هو ملزم هذا فيما خيص نقل املتنازل ل   
  .مبساعدة املتنازل له يف جتسيد اختراعه ميدانيا مبوجب التزامه بالتسليم أم ال ؟

  :إنه ولإلجابة عن مثل هذا التساؤل ال بد من التمييز بني حالتني مها   
  .ع املتنازل عنها مل تستغل بعدحالة ما إذا كانت براءة االخترا : 1احلالة   
ففي مثل هذه احلالة ال تكون حبوزة املتنازل أي خربة تقنية ميدانية أو معرفة فنية مكتسبة من خالل                    

 كيفيةالتجارب لدى يكون ملزم بالقيام ببعض احملاوالت لصنع االختراع ، وهذا ملساعدة املتنازل له ملعرفة                
  ) .3(االستغالل 

  .ما إذا كانت براءة االختراع املتنازل عنها قد مت استغالهلاحالة :  2احلالة   
 الرباءةفإنه ويف مثل هذه احلالة فإن تزويد املتنازل لـه باملساعدة التقنيـة الستغالل االختراع حمل                 

  ).4(املتنازل عنه ال يدخل يف إطار االلتزام بالتسليم إال إذا وجد اتفاق صريح بذلك يف العقد 
  ـــــــــــــــ  ــــــــــــ

جيب تنفيذ العقد طبقا ملا اشتمل عليه وحبسن نيـة وال           :"  من القانون املدين اجلزائري يف فقرا األوىل والثانية على أنه            107تقضي املادة   ) 1(
 والعدالة ، حبـسب طبيعـة       يقتصر العقد على إلزام املتعاقد مبا ورد فيه فحسب، بل يتناول أيضا ما هو من مستلزماته وفقا للقانون ، والعرف                   

  " .االلتزام 
)2(J.J.BURST, L'assistance technique dans les contrats de transfert technologique D.1979,                   

 chron. P.1                                                                                                                                 
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A.CHAVANNE,J.J.BURST :  op.cit., p.189.                                                                          
O. LESTRADE,J.GL.com. Annexes brevet d’invention, éd 1996, fax 4730, p.13,n.54.    (3)  

  :ذ به القضاء الفرنسي يف كثري من أحكامه أنظر وهذا ما أخ) 4(
 _ CA.paris, 24 juin 1975. Ann.prop.ind.1976, p 127.                                                               

             _ T.G.I, 27 Novem 1986, PIBD 1987, n°409,III,p.130,D.1988, Somm p.354, par  
  ــــ الفصل األول  ـ عقد التنازل عن براءة االختراع بعوض ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

إال أن املساعدة التقنيـة ميكن أن تقوم بنـاء على التزام املتنـازل بالتسليم عندما تكون من توابع                  
ـه عند إبرامه العقد، أي عندما االختراع واليت بدوا ال تؤدي التقنية املنقولة األداءات اليت توقعها املتنازل ل       

  .تكون الزمة لوضع التقنية املنقولة حمل استغالل ال سيما إذا كان املتنازل له جيهل التقنية املنقولة 
إذن يلتزم املتنازل بوضـع حتت تصرف املتنازل له مجيـع الوسائل الالزمة لضمان استغالل كامل                

وضع أي عائـق أو حاجز أمام متتع املتنازل باحلق الناجم عن           لالختراع موضوع التنازل، كما أنه ميتنع عن        
  .الرباءة وهذا هو موضوع االلتزام الثاين أي االلتزام بالضمان 

  االلتــزام بالضمــان  ـ 2

إن التزام املتنازل بالضمان مل يعد مناقش فيه، فالفرضية القائلة بأن عقد التنازل يعد مبثابة عقد غرر                   
ؤسسة لتربير عدم ضمان املتنازل مل يأخذ ا من طرف االجتهاد القضائي والعـرف ـ   ـ إحتمايل ـ وامل 

 لـدى فااللتزام بالضمان الذي يقع على عاتق املتنازل يأخذ نظامه القانوين من عقد البيع               ـكما سبق تبيانه    
  .والذي يضمن للمتنازل له االستغالل اهلادئ والنافع للرباءة املتنازل عنها 

هذا الضمان يلتزم املتنازل باالمتنـاع عن كل ما من شأنه حرمان املتنازل له من احلقوق               ومبقتضى    
والسلطات املخولة له مبوجب انتقال ملكية الرباءة إليهـا ، أو حرمانه من االنتفاع ا انتفاعا هادئًا وجيب                 

  .أيضا دفع تعرض الغري للمتنازل إليه 
لمتنازل لـه خلو االختراع حمل الرباءة املنقولة  من العيوب          كما يلتزم املتنازل أيضا بـأن يضمن ل        

  .اليت تنقص من قيمته أو من نفعه ، 
  :لدى فصور االلتزام بالضمان هي على نوعني 

  .االلتزام بضمان التعرض )  أ      
  .االلتزام بضمان العيوب اخلفية ) ب  

  
   : أ ـ االلتزام بضمان التعرض

 من القانـون املدين، يلتـزم املتنازل باالمتناع عن كل ما مـن            371حسب ما تقضي به املادة        
شأنه حرمان املتنازل له من كل أو بعض احلقـوق املخولة له على االختراع حمـل الرباءة، وجيب عليـه                  

J.M. MOUSSERON et J. SCHMIDT.  
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أيضا دفع تعرض الغري للمتنازل له، لدى فالتـزام املتنازل بالضمان يعـد يف حقيقة األمر التزاما مزدوجـا                 
   .مثلمثلـه 

  

  

  ــــــــــــ الفصل األول  ـ عقد التنازل عن براءة االختراع بعوض ــــــــــــــــــــــــــ

  
 التزام، فهو من ناحية يلتزم بعـدم التعرض شخصيا للمتنازل لـه ، وهذا التزام سليب أي                )1(التزام البائع   

للمتنازل له ، أي ضمان التعرض الصادر من    باالمتناع، ومن ناحية أخرى يلتزم املتنازل بضمان تعرض الغري          
  .أجنيب عن العقد يدعي حبق على براءة االختراع حمل عقد التنازل، وهذا التزام إجيايب 

   : ـ ضمان التعرض الشخصي1
يلتزم املتنازل باالمتناع عن كل ما من شأنه املساس باحلقـوق اليت خيوهلا عقد التنازل للمتنازل له،        

يام بأي عمل مادي أو قانوين، مباشر أو  غري مباشر يكون من شأنه حرمان املتنازل له من                  أي ميتنع عن الق   
  .االنتفاع باالختراع حمل الرباءة كليا أو جزئيا

فإذا كان املتنازل يلتزم بضمان التعرض الصادر من الغري، فإنه يلتزم من باب أوىل بأن ال يكون هو                    
  ". عليه الضمان امتنع عليه التعرض من وجب" مصدر التعرض تبعا لقاعدة أن

 االختراعففي حالة التنازل الكلي عن براءة االختراع ، ال يكون بإمكان املتنازل مواصلة استغالل                 
  ) .2(حمل الرباءة وإال عدى مقلدا له ، ما مل يوجد شرط إتفاقي خمالف لذلك 

دود هـذا التنازل ، فإذا ما كان عقد       فعلى املتنـازل أن ال يتعدى ح     : أما يف حالة التنازل اجلزئي        
التنازل مثال حمدد يف إقليم ما فال يكون بإمكان املتنازل استغالل الرباءة املتنـازل عنها يف هذا اإلقليم وإال                  

  .  وهكذا …عدى مقلُدا 
 ويف كل احلاالت اليت خيل فيها املتنازل بالتزامـه بعدم التعرض للمتنازل له يكون هلذا األخري طلب      

فسخ العقد إلخالل املتنازل بالتزاماته التعاقدية ويكون لـه طلب التعويض عن الضرر الذي حلقه من جراء                
  .هذا التعرض 

 قابـل وجتدر اإلشارة إىل أن هذا النوع من الضمان يعـد ضمان من النظام العام ومن مثة فهو غري     
، وهذا حسب ما تقضي بـه املـادة         لإلنقاص أو السقوط، لدى فكل شرط حيد منه أو يسقطه يعد باطالُ           

  . من القانون املدين يف فقرا األوىل 378
 التعرضهذا بالنسبة لضمان التعرض الصادر عن الفعل الشخصي للمتنازل مـاذا إذن عن ضمان                

  .الصادر عن الغري 
  : ـ ضمان التعرض الصادر عن الغري2
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بادعائهم المتالكهم حقا على االختراع حمل      ميكن أن يتعرض الغري للحيـازة اهلادئة للمتنازل لـه           
  ـــــــ

  . 572، ص 1979توفيق حسن فرج، عقد البيع واملقايضة، اإلسكندرية، . د: أنظر) 1(
)2( P.DEVANT et Autres :  op.cit.,p.205.                                                        
  

  ن براءة االختراع بعوض ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل األول  ـ عقد التنازل ع

  
  

 علىالرباءة املتنازل عنها ، وقـد يقع هذا اإلدعاء يف صورة دعـوى مرفوعة من الغري الذي يتمسك حبق                  
  .االختراع حمل الرباءة املتنازل عليها، أو يف صورة دفع يف دعوى مرفوعة من املتنازل له على الغري

 منل جيب على املتنازل أن يدفع على املتنازل لـه هذا التعرض، فإذا ما متكن               ـ ويف مجيع األحوا     
ذلك يكون قد أوىف التزامه بالضمان، لكن يف حالـة العكس أي إذا ما ثبت حق الغري فإنه يكون بإمكان                   

  :املتنازل له أن يطالب إما 
وز أن يسترد الثمن الذي     ـ بفسخ العقد على أساس إخالل املتنازل بالتزامه بالضمان ، وبذلك جي             

  .دفعه، كما يستحق التعويض على أساس القواعد العامة يف الفسخ
  .ـ أو بإنقاص الثمن وهذا على حسب التعرض الذي حلقه   
وبعكس الضمان األول فإن هذا الضمان قابل للتعديل بالزيادة، أو النقصان أو اإلسـقاط عمـالً                  

ي، وهذا ما يعرف بالضمان اإلتفاقي ، لكن يقع بـاطالً الـشرط              من القانون املدين اجلزائر    377باملادة  
 ـ من املادة  3املنقص أو املسقط للضمان إذا كان املتنازل سيئ النية، وهذا ما تقضي به صراحة الفقرة ـ  

يكون باطالً كل شرط يسقط الضمان أو ينقصه إذا تعمد          : "  من القانون املدين اليت تنص على أنـه         377
  " .اء حق الغري البائع إخف
لكن االتفاق على مثل هذه الشروط يف العقد يقتصر أثره على إعفاء املتنازل  من عناصر التعويض                   

إال يف حالة ما إذا أبرم عقد       ) 1(فقط إذ يكون بإمكان املتنازل له استرجاع الثمن الذي قام بدفعه للمتنازل             
  . التنازل حتت مسؤولية املتنازل له

نازل، فضال عن ضمانـه للمتنازل لـه حيازة االختراع حيازة هادئة، أن يضمن له             هذا ويلتزم املت    
حيازة نافعة وهذا يقتضي أن يكون االختراع حمل الرباءة خاليا من العيوب اليت تنقص من قيمته أو من نفعه                   

  .وهذا هو حمل االلتزام بضمان العيوب اخلفية 
  

  ــــــ
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)1( J.J.BURST:La portée de la clause de non garantie dans les contrats de cession de brevet 
          d'invention en cas d'annulation du brevet, D.1976, chron.115.  

  
  
  

  ــــــــــــ الفصل األول  ـ عقد التنازل عن براءة االختراع بعوض ــــــــــــــــــــــــــ

  
   :ةب ـ االلتزام بضمان العيوب اخلفي

، حيـث   )1(ال يضمن املتنازل املردود الصناعي والتجاري لالختراع حمل الرباءة املتنازل عنـها               
، لكنه يضمن إمكانية االستغالل الـتقين       ) 2(يتوقف ذلك على عدة عوامل وظروف خارجة عـن إرادته          

  .ه والتجاري لالختراع، أي يضمن إمكانية حتقيق االختراع فقط وليس االستغالل املربح ل
لدى فاملتنازل يعد ملزم بضمان العيوب املاديـة الواردة على االختراع واليت تنقص مـن قيمتـه                

املقصودة منه حسب ما تقـضي   وجتعله غيـر صاحل لالنتفاع بـه على الوجـه الذي حيقــق الغايـة 
 احلرائــق   أخطـار : ، فيمكن اعتبار كعيـوب ماديـة  مـثال           ) 3( من القانون املدين     379به املادة   

واالنفجارات اليت ميكن أن يتعرض هلـا االختراع ، واليت مل يتم تعريفها للمتنازل ، أو استحالة التحـصل                  
  .  إخل …على النتيجة املعلنة 

إذن العيب املضمون من قبـل املتنازل هو العيب الـذي جيعل االختراع مـحل الرباءة غري مالئم               
لعقد ، أي أن كل األعمال اليت جيب أن يقـوم ا املتنازل له إلستغالل              لالستعمال املرغوب فيه عند إبرام ا     

االختراع ال تسمح بإصالح عجز االختراع ، ويتم تقدير مستوى األهليـة واحليطة اليت جيب أن يستعملها                
 يتغلب  املتنازل له بالنظر إىل رجل املهنة العادي ، فحاالت اخللل املوجودة يف االختراع واليت ال يستطيع أن                

، )4(عليها رجل املهنة املختص يف امليدان التقين لالختراع هي اليت تعد فقط عيوب تقنية قابلة للـضمان                  
 الذي يقع ضماا على  Les  Vices de  Fabrication  عيـوب الصنع : ومن مثة فال يضمن املتنازل مثال 

  .عاتق صانع االختراع ما مل يوجد اتفاق خمالف لذلك 

  :ا ما أمجع عليه الفقه والقضاء الفرنسيني وهذ) 1 (
                                                      .P.ROUBIER,  op.cit.,T.2,p.258, n 181 -:  أنظـر مـن الفقـه    

E.POUILLET : op.cit., n.258.                                                                                                -  
- J.SAINT- QUENTIN : Des cessions de brevets d'invention et des concessions de licence 

thèse, paris,1900, p.105.                                                                                                           
O.LESTRADE :L’obligation de garantie dans les contrats d'exploitation des brevets -  

d'invention thèse.cit., p.33.                                                                                                       
                             .CA,paris,4Fevr 1958 :Ann. prop.ind.1959,p.224: أنظر كذلك من االجتهاد القضائي 

  CA, comm.19 juin 1963, Ann.prop.ind.1963, p.126.  
CA,DOUAI :27 Mai 1993, PIBD,1993,n.552,III,p.580.      
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 السيما مهاراته التجارية ومعرفته الفنية التقنية أو إىل ظهور اختراع جديد أفضل من االختـراع                فقد يرجع فشل املتنازل له إىل قلة خربته       ) 2 (
  .األول، أو إىل تقلب الظروف االقتصادية 

  .649. ، ص1949القانون التجاري املصري، اجلزء األول، اإلسكندرية ،: حمسن شفيق.د
ن البائع ملزم بالضمان إذا مل يشتمل املبيع على الصفات اليت تعهد بوجودهـا وقـت   يكو:"  من القانون املدين على أنه 379تنص املادة   ) 3(

التسليم إىل املشتري أو إذا كان باملبيع عيب ينقص من قيمته، أو من اإلنتفاع به  حبسب الغاية املقصودة منه حسبما هو مذكور بعقد البيع، أي                       
  " .نا هلذه العيوب ولو مل يكن عاملا بوجودها حسبما يظهر من طبيعته أو استعماله فيكون البائع ضام

  ــــــــــــ الفصل األول  ـ عقد التنازل عن براءة االختراع بعوض ــــــــــــــــــــــــــ

  

  
بأن ينقص من قيمة االختراع     : ـ ويشترط يف العيب املضمون من قبل املتنازل له أن يكون مؤثرا               

  .النتفاع به حبسب الغاية املقصودة منه حمل الرباءة موضوع العقد، أو من ا
ـ أي منذ إبرام العقد ـ وأن ال يكون ظاهرا وقت إبرام العقد وأن يكون موجودا منذ ذلك الوقت                 ـ

 عبئ  املتنازلفإذا ما توفرت مثل هذه الشروط يف العيوب الواردة على االختراع حمل الرباءة ، يقع على عاتق                  
 : اخليار بني إمكانيتني إما ضماا، ويكون للمتنازل له حق

 ـ أن حيتفظ مبلكيته للرباءة املتنازل عنهـا ، ويقـوم باسترجاع جزء من الثمن على حسب ما  1  
أصابه من ضرر بسبب نقص قيمة االختراع أو نقص منفعته نتيجة هلذا العيب مع طلب التعويض عما أصابه        

  .من ضرر بسبب هذا اخللل 
 مت  ما يف مثل هـذه احلالـة بعني اإلعتبار حسن نية املتنازل ، فإذا             )1(ويأخذ القضـاء الفرنسي    

إثبات حسن نيته بأن مل يكن عامل بوجود مثل هذا العيب فإنه يكون باسـتطاعته االحتفـاظ بـالثمن أو                    
  .اإلتاوات املدفوعة إذا ما كان الطرف اآلخر أي املتنازل له قد استفاد من استغالل الرباءة 

م بإرجاع ملكية الرباءة للمتنازل مع استرجاعه للثمن ، وعادة ما يتم ذلك يف حالة  ـ أو أن يقو 2  
 مت  ماما إذا كان العيب املوجود يف االختراع حمل الرباءة عيب جسيم ال يسمـح باستغالل االختراع وفق                 

  .االتفاق عليه يف العقد 
 االتفاق على الزيادة فيه أو      ويف هذا النوع من الضمان أيضا يكون بإمكان أطراف عقـد التنازل            

، يتضح جليـا أن أحكـام       ) 2( من القانون املدين     384إنقاصه أو اإلعفاء منه، فبالرجوع إىل نص املادة         
  .ضمان العيوب اخلفية تعد أحكام مكملة ال تتعلق بالنظام العام، ومن مثة جيوز االتفاق على ما خيالفها 

 يكونترتبة على املتنازل عـن الرباءة ، واليت إذا ما احترمت           هذا فيما خيص االلتزامات القانونية امل       
، العامـة بإمكان املتنازل له استغالل االختراع حمل الرباءة استغـالالً نافعا وكافيا لتحقيق املنفعة االقتصادية              

  :لكن باملقابل هلذه االلتزامات مثة التزامات أخرى تقع على عاتق املتنازل له هي كاآليت 
  

)4(     O.LESTRADE, J.cl.comm. Annexes. Brevet d’invention,éd,1996 fax .4730, p.14,n. 61.  
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  ـــــــ
                                                             .Cass . req. 27 Mai 1939 : S.1939.1,p.677: أنظـر  ) 1(

Cass. civ. 5 avr 1960. D. 1969, p.717.                                                                                        
جيوز للمتعاقدين مبقتضى إتفاق خاص أن يزيدا يف الضمان أو أن ينقصا منه أو أن يسقطا                : "  من القانون املدين على أنه     384تقضي املادة   ) 2(

  " .هذا الضمان، غري أن كل شرط يسقط الضمان أو ينقصه يقع باطالً إذا تعمد البائع إخفاء العيب يف املبيع غشا منه 
    
  

  التنازل عن براءة االختراع بعوض ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل األول  ـ عقد 

  
  الفــرع الثــاين 

    االلتزامات املترتبة على عاتق املتنازل له

  
 الثاين  ملا كان عقد التنازل عن براءة االختراع من العقود امللزمة للجانبني ، فإن املتنازل له باعتباره الطرف                  

االلتزام بدفع الثمن ، االلتزام بدفع اإلتاوات، االلتزام        : لتزامات القانونية هي    يف العقد يتحمل جمموعة من اال     
  .باالستغالل

   L’obligation de payer le prix:  ـ االلتزام بدفع الثمن 1
يلتزم املتنازل له، بدفع الثمن املقابل للتنازل املتفق عليه يف العقد أو ذلك الذي يتم حتديده فيما بعد                    

  .التقدير املوضوعية املنصوص عليها يف العقدوفقاألسس 
 مقدارهوقد يكون هذا املقابل عبارة عن مبلغ إمجـايل يتم حتديده بصورة جزافية ينص غالبا على                  

وطريقة الوفاء بـه ، أو مبلـغ دوري على شكل إتاوة والـذي يكون غالبا نسبة من عائد تصنيع أو بيع                   
 يلجأ املتعاقـدان إىل هذه الطريقة ملا فيها من مزايا ينشداها، فمن جهة قد ال     االختراع حمل الرباءة وغالبا ما    

يطمئن املتلقي إىل أن التكنولوجيا حمل الرباءة اليت تعاقـد بشأا تؤدي إىل النتائج اليت يتوقعها مما يدفعه إىل                  
 إذا كان على ثقة بأن      قبول فكرة املقابل الـدوري ، ومن جهة ثانية يوافـق املورد على هـذه الطريقـة            

  .التكنولوجيا اليت ينقلها مضمونة النتائج 
 أو  تطولويتم االتفاق يف العقـد على مقدار املقابل الدوري وحيدد مدة استمرارالوفاء به اليت قد                 

  .تقصر حسب شروط العقد 
 اإلمجايلبلغ  ـ هذا وقد يكون املقابل الذي يلتزم املتنازل له بدفعـه عبارة عن مقابل مزيج من امل                 

واملبلغ الدوري، حبيث يدفع املتنازل له مبلغا جزافيا عند إبرام العقد، ويلتزم بدفعات أخرى دورية ويتم دفع                 
املبلغ اجلزايف يف معظم احلاالت أثناء فترة املفاوضات ويكون مقابل كشف املورد عن املعلومات السرية اليت                
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سب هذا املبلغ كدفعة أوىل عند إبرام العقـد، على أنه إذا فشلت            متكن املتلقي من تقييم التكنولوجيا، وحيت     
   .)1(املفاوضات فإن املدفوع يكون الضمان الذي يطلبه املورد مقابل كشفه عن املعلومات السرية 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 ،  2لوجيا، أطروحة دكتوراه، جامعة القاهرة ، دار الفكر العريب، الطبعـة            عقود التجارة الدولية يف جمال نقل التكنو      : حممود الكيالين . د) 1(

  .277. ، ص1995القاهرة، 
  

  
  ــــــــــــ الفصل األول  ـ عقد التنازل عن براءة االختراع بعوض ــــــــــــــــــــــــــ

  
  

 يكونتفق عليه يف العقد     ويف األخري إذا ما أخـل املتنازل له بالوفاء مبقابـل التنازل وفق ما هو م               
بإمكان املتنازل طلب فسخ عقد التنازل تطبيقا للقواعد العامة يف العقود امللزمـة للجانبني حسب ما تقضي                

يف العقود امللزمة للجـانبني، إذا مل يـوف أحـد           :"  من القانون املدين اليت تنص على أنه         119به املادة   
عد إعذاره املدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسخـه، مع التعويض           املتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد اآلخر ب     

  " .يف احلالتني إذا اقتضى احلال ذلك 
   : ـ االلتزام بدفع اإلتاوات املفروضة قانوًنا2

 املالكتنتقل ملكية براءة االختراع مبوجب عقد التنازل إىل املتنازل له، هذا األخري الذي يصبح هو                  
على عاتقه عبئ دفع اإلتاوات السنويـة ، أي رسوم االحتفاظ بصالحية امللكية الثابتة             اجلديد هلا، لدى يقع     

 وهـذا من أجـل ضـمان   17 ـ  93 ـ مـن املرسوم التشريعي رقم  09املفروضة مبوجب املادة ـ  
بح سريورة الرباءة وتفاديا لسقوطها، إذ أن اإلخالل بالوفاء ذه الرسوم يترتب عليه سقوط الرباءة اليت تص               

بذلك من أمالك الدومني العام ، ويفقد بذلك املتنازل له كل احلقوق االحتكارية لالسـتغالل واملرتبطـة                 
 عليها، األمر الذي ال يعد من مصلحتـه إذ يفقد بذلك القيمة التجاريــة واالقتـصادية                املتنازلبالرباءة  

  .والقانونية املخولة له مبوجب هذا العقد
  :   ـ االلتزام باالستغالل3

من الطبيعي أن ال يكون املتنازل له ملزم باستغالل االختراع يف مواجهة املتنازل طاملا أنه أصبح هو                   
املالك القانوين للرباءة ، فبإمكانه أن يستغل االختراع أوال حتت جزاء الترخيص اإلجباري، لكن هناك بعض                

: زام تعاقدي باالستغالل، ويكون األمر كذلك     احلاالت اليت يلتزم فيهـا املتنازل له يف مواجهة املتنازل بالت         
عندما يشترط مثال يف العقد أن يكون الثمن نسبـة معينة من العائد احملصل عليه من استغالل االختراع من                  
قبل املتنازل له، أو أن يكون حمدد على شكل إتاوات متناسبـة مع كمية الصنع لالختراع حمل الرباءة، ففي                  



  141

مل يقم املتنازل له باستغالل االختراع وفق ما مت االتفاق عليه يكون بإمكان املتنازل              مثل هذه احلاالت، إذا     
  له ، األمـر الذي يدفع ويشجع املتنازل     )1(املطالبة بفسخ عقد التنازل إلخالل املتنازل له بالتزامه التعاقدي          

 الـربح  ، واحلصول على  على استغالل االختراع بالكيفية اليت تضمن له دفع األقساط املخصصـة للمتنازل          
  .الذي يسعى لتحقيقه 

وـذا يضمن استغالل كايف وفعـال لالختراع حمل الرباءة املتنازل عليها مبا حيقق املصلحة العامة              
  ـــــــــ

)1         (                                                             A.CHAVANNE, J.J.BURST: op.cit, p.197. 

  
  ـــــــــــ الفصل األول  ـ عقد التنازل عن براءة االختراع بعوض ـــــــــــــــــــــــــــ

  
واستفادة اجلماعة منـه ، لدى عادة ما حيدد احلد األدىن لالستغالل ويتم االتفاق عليه يف العقد، إذ أنه يف                   

ق املتنازل له، التزام بوسيلة وليس      حالة عدم النص على ذلك ، يكون االلتزام باالستغالل الذي يقع على عات            
بتحقيق نتيجة ، ومن مثة ال يكون بإمكان املتنازل املطالبة بفسخ العقد إال إذا أثبت خطأ املتنازل له يف عدم                    

  .استغالله لالختراع 
ـ هذا إذن بالنسبـة لعقد التنازل عن بـراءة االختراع بعوض إحدى الطرق  القانونية التعاقدية                 

تغالهلا والناقلة مللكيتها، والـذي يتمكن مبوجبه املخترع صاحب الرباءة من احلصول على مقابل  اخلاصة باس 
إلبتكاره الذي توصل إليه ليسترد ما أنفقه يف أحباثـه ، ومن مواصلـة دراساته املعمقة ألجل الوصول إىل                 

 يظلمثل الختراعه الذي    ابتكارات أخرى أكثر حداثة كما يضمن املتنازل مبوجب هذا العقد االستغالل األ           
حمتفظ حبقه األديب عليـه، إذ يقوم باختيار املتنازل إليه بالنظر إىل طابعه الشخصي ال سيما مهاراته التجارية                 

  . ومعرفته الفنية التقنية اليت تساعده على جتسيد االختراع يف احلياة العملية
النوع من العقود، مل يلق أي تنظيم خاص        لكنه وبالرغم من هذه األمهية الكربى اليت يتمتع ا هذا             

 بعنيبه من قبل التشريع اجلزائري الـذي يكون بذلك قـد فسح اال لتطبيق القواعد العامة دون األخذ                 
االعتبار األحكام اخلاصة اليت ينفرد ا هذا النوع من العقود عن عقد البيع وباقي العقود األخرى ، ال سيما                   

التسجيل وااللتزامات املترتبة على عاتق املتنازل مبا فيها االلتزام بالتسليم ، والذي            فيما خيص شرط الكتابة و    
يعد أمر تنظيمها من األمـور الضرورية اليت تسمح للمتنـازل له من التمسك حبقه على الرباءة يف موجهة                 

 الـوطين  يف السجل    الكافة ومن مثة إمكانية محاية حقوقه الـواردة على الرباءة من يـوم تسجيل هذا العقد             
 لتحقيقلرباءات االختراع ، ومن جتسيد وتطبيـق االختراع حمـل الرباءة ميدانيا على الشكل املنتظر وهذا               

  .التطور الصناعي والتجاري من أجل دفع عجلة التنمية االقتصادية 
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فية ـ هذا وقد تقدم الرباءة كحصة يف شركـة ، فتكون حصة عينية ال تعاد إىل صاحبها بعد تص                   
الشركة، بل تصبح جـزءا من موجوداا واليت يرتكز عليها النشـاط االقتصادي هلـا ، وهذا ما سيكون                

  .موضوع الفصل الثاين 
     

   
 
  
  

    
  

  

  

  
  
  

    
  
  

     

  

  

  

  

  

  

  



  143

  

  

  

  

  

  

  

  
  عقد تقدمي براءة االختراع كحصة يف شركة  ــــــــــــــــــــــــــ: ــــــــــــ الفصل الثاين 

  

 ظروف اقتصاد السوق، واالقتصاديات احلديثة اليت أصبحت تعرف باقتصاديات املعلومات نظرا            يف  
العتمادها الكبري على استغالل املعلومـات خاصة العلمية والتقنية يتوقف بقاء وتقدم الشركات الصناعية             

كل حقيقي ودائم،   مباشرة على تطبيق نشاط اإلبداع التكنولوجي الـذي يعترب من أهم وسائل املنافسة بش            
أيـن  . ) 1(ويتم االعتماد يف ذلك على إدماج بـراءة االختراع كحصة من احلصص العينيـة للـشركة               

  .يدور النشاط االقتصادي هلذه األخرية على صنع وبيع االختراع حمل الرباءة 
 بفائدةود  إذ براءة االختراع مثل كافة األمـوال األخرى متكن حيازا من حتقيق أرباح معتربة وتع               

كبرية على االقتصاد الوطين، لذا فتظافـر اجلهود اليت يبذهلا أكثر من فـرد الستغالل االختراع حمل الرباءة                
 مـشترك تؤدي إىل نتائج أفضل بكثري من تلك اليت يبذهلا الفرد مبفرده ، ومن مثة جعل براءة االختراع ملك                   

 منلرغم من هـذه األمهية مل يلق هذا النوع         لكن با . حتت شكل شركة يكتسب أمهية إقتصاديـة كربى        
 القانون املنظم لرباءات االختـراع ، األمـر   17 ـ  93العقود أي تنظيم قانوين خاص به يف املرسوم رقم 

  .الذي حييل إىل تطبيق نصوص القانون العام 
ة لتكوينه  لذا ومن أجل دراسة هـذا النوع من العقود البـد من النظر يف الشروط القانونية الالزم                

 املسامهةملعرفة فيما إذا كانت     ) املبحث الثاين   .(، قبل النظر يف اآلثـار القانونية النامجة عنه       )املبحث األول ( 
  . بالرباءة يف الشركة تساعد على تطوير استغالل االختراع حملها أم ال ؟ 

   املبحث األول

  لشروط القانونية لعقد تقدمي الرباءة كحصة يف شركةا
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 معروف فبإمكان كل شركة أن تتحصل على براءة اختراع إذا ما كان االختراع ملك هلا                كما هو   
من ال متنح مثل هذا احلق إال للمخترع احلقيقي الـذي ال ميكـن أن               . )2(قانونيا، لكن هناك من البلدان      

املعنويـة  يكون إال شخص طبيعي ، لذا ميكن أن متتلك الشركة براءة اختراع مثل كافة األموال املنقولـة                  
األخرى عن طريق إبرام عقد مع املخترع صاحب الرباءة من أجـل جعل براءة اختراعه جـزء مـن رأس                   

  .ماهلا، األمر الذي مينحها احلق يف استغالل االختراع حملها من أجل تطوير نشاطها االقتصادي 

  ــــــــــــ
: "  منـه علـى أن       416اء تعريفها يف القانون املدين حيث نصت املـادة          مل يرد يف القانون التجاري اجلزائري تعريف للشركة، وإمنا ج         ) 1(

الشركة عقد مبقتضاه يلتزم شخصان طبيعيان أو اعتباريان أو أكثر على املسامهة يف نشاط مشترك بتقدمي حصة من عمل أو مال أو نقد ، دف        
  " .نفعة مشتركة يتحملون اخلسائر اليت قد تنجر عن ذلك اقتسام الربح الذي قد ينتج، أو حتقيق اقتصاد أو بلوغ هدف اقتصادي ذي م

  .كالواليات املتحدة األمريكية ) 2(
  R.MOUREAUX, CH.WEISMANN : Mannuel des brevets d'invention ; Librairie:      أنظـر يف ذلـك  

Dalloz , 2eme éd, paris,1949 ,p.160, n°.235                                                                                   .  
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لكن ولصحة هذا العقد مثل كافـة العقود األخرى البد من توافر جمموعة من الشروط املوضوعية                 
  : والشكلية سوف تدرس على التوايل

  املطلب األول 
        الشــروط املوضوعيــة

  
 طبيعيإن عقد تقدمي بـراءة االختراع كحصة يف شركة هو عقـد يربم ما بني شخصني أحدمها                  

: يعرف باملساهم بالرباءة وهو املخترع ، واآلخر معنـوي وهو املستفيد من الرباءة الذي ميكن أن يكون إما           
قتضاه املخترع مبلكية براءة اختراعه أو حبق االنتفاع ا يف رأس مال هذه             شركة مدنية أو جتارية، يساهم مب     

   . )1(الشركة جلين أرباح مبقتضاه وحتقيق استغالل أمثل لالختراع حمل الرباءة 
، وحمله  ) الفرع األول (لذا تقتضي هذه الدراسة تركيز النظر حـول أطراف هذا النوع من العقود               

 من اخلصوصيات طاملا أن هذا العقد خيضع لنفس األركان العامة املعروفة اليت ختضع              ملا فيهما ) الفرع الثاين (
  .هلا كافة العقود األخرى 

   الفـرع األول 
                                                     أطـــراف العقـــد   
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، بالرباءةر، املساهم   إن أطراف عقد تقـدمي الرباءة كحصة يف شركـة مها اثنان كما سبـق الذك              
  . واملستفيد منها 

 الشركةـ فاملساهم بالرباءة يف الشركة ـ الناقل للرباءة ـ ميكن أن يكون إما شخص أجنيب عن     
املستفيدة منها، أو شريك فيها منذ نشأا، كما قـد يكون عامل من عماهلا، ففي مثل هذه احلالة األخرية                  

رع، فيعـد منح بعض أسهم أو حصص الشركـة كمقابل لنقل ملكية           تطبق القواعد اخلاصة بالعامل املخت    
  يف حالة ما إذا مت التحصل على Un  juste  prixالرباءة أو حق االنتفاع ـا للعامل املخترع مثن عـادل 

   .)2(.الرباءة بصفة مستقلة
  ـــــــــــ 
إذ أن االتفاق الذي يلتـزم مبقتـضاه        . وعقد تقدمي اخلدمات للشركة   وال جيب اخللط بني عقد تقدمي براءة االختراع كحصة يف الشركة            ) 1(

املخترع بتزويد الشركة برسوم، واملسامهة يف تسيري عمليات الصنع حتت رقابة هذه الشركة مبقابل حمدد أو بنسبة من األرباح يشكل جمرد إجيار                      
  بسيط خلدمات

                                                      .NANCY,23 Mai  1866, Ann. Prop.ind, 1866, p.248: أنظر 
)2 (M.SABATIER, J.cl. Com.Annexes brevets d'invention, éd 1991,Fax. 500, p.4 et-s,n.12et-s.  
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ثمن يشترط وجود اتفاق عليه بني العامل املخترع ورب العمل ، كما أن ختصيص              لكن مثل هذا ال     
  .حصة يف الشركة كمقابل إضايف الختراع خدمة جيب أن ينص عليه يف عقد العمل 

هذا إذن فيما خيص املساهم بالرباءة ، أما فيما خيص املستفيد من الرباءة ، فهذا األخري قد يكون إما               
ة إذ قد يكون للشركة إما طابـع مدين أو جتاري على حسب طبيعـة العمليات اليت               شركة مدنية أو جتاري   

  . سوف تنجز من خالهلا 
فإذا ما تعلق األمر بدراسـات وبأحباث خمصصة الستغـالل االختراع أو لتجارب تقنية أو علمية                

  .)1(للرباءة فإن الشركة املؤسسة ملثل هذا احملل تعد مدنية 
  .يتعلق حملها باالستغالل الصناعي أو التجاري لالختراع فتعد شركة جتاريةأما الشركة اليت   

 من القانون التجاري  يتبني جليا بأن املشرع اجلزائري أخذ       544 إال أنه وبالرجوع إىل نص املادة       
مبعيار ثاين لتحديد جتارية الشركات وهو املعيار الشكلي ، فتعـد شركات جتارية بسبب شكلها مهما كان  

شركات التضامن وشركات التوصية والشركات ذات املسؤولية احملدودة وشـركة املـسامهة            : ضوعها  مو
)2(.  
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، الذي يكون ) 3(هي إحـدى شركات األشخاص  : S.en Non Collectifـ فشركة التضامن   
فيها كل شريك مسؤوال مسؤولية تضامنية وغري حمددة عن ديون الشركة ، كما يكتسب فيها صفة التاجر                 

  . من القانون التجاري 551وتعمل حتت عنوان معني، وهذا حسب ما تقضي به املادة 
فهي الشركة اليت تضم فئتني من الشركاء حسب ما  : S. en Commenditeـ أما شركة التوصية   

 75 املعدل واملتمم لألمـر رقـم   08 ـ  93 من املرسوم التشريعي رقم 1 مكرر 563تقضي به املادة 
  .لقانون التجاري  املتضمن ا59ـ
  

  ـــــــــ
)1(R . MOURAUX, CH.WEISMANN,:op,cit,p.164.                                                                
  النص األصلي للمادة :  إذ يقضي يف مادته األوىل على أنه 1966 جويلية 24وهذا ما أخذ به قانون الشركات الفرنسي الصادر بتاريخ ) 2(

«   Le Caractère commercial d’une société est déterminé par sa forme ou par son objet sont 
commerciales à raison de leur forme et quelque soit leur objet, les sociétés en Nom 
collectif, les société en commandité simple, les sociétés à responsabilité limitée et les 

sociétés par actions » .                                                                                                           
الشركات اليت تقوم أساسا بني عدد حمدود من األشخاص معروفني من بعضهم البعض، وقد دفعهم               : تعرف شركات األشخاص على أا    ) 3(

      .إىل املشاركة االعتبار الشخصي والصفات اخلاصة للشركاء 
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وهـم خيضعون لذات النظـام القانوين الذي خيضع له الشركاء يف          : شركاء متضامنني : 1الفئـة  

شركة التضامن، ومن مث يكتسبون صفة التاجـر، وهلم احلق يف إدارة الشركـة وتظهر أمساؤهم يف عنوان                
  .الشركة ، ويسألون مسؤولية شخصية وتضامنية عن ديون الشركة 

والذيـن ال يسألون عن ديون الشركة إال مبقدار حصتهم يف رأس            : شركاء موصني :  2 الفئـة  
املال ، وعلى الشريك املوصي يف شركة التوصية أن يسهم فيها حبصة نقدية أو عينية يف رأس املال فال ميكن                    

املوصى أن تكون حصة الشريك املوصى جمرد عمله كي ال يؤدي ذلـك إىل غش الغري فيعتقد أن الشريك                  
  .هو شريك متضامن ويتعامل معه على أساس هذا االعتقاد

 شـركة  على أا  S. .A Responsabilité limite: ـ كما تعرف شركة ذات املسؤولية احملدودة   
تؤلف بني شركاء ال يتحملون اخلسائر إال مبقدار حصصهم، وتعني بعنوان ميكن أن يشتمل على اسم واحد                 

أو األحرف األوىل   " شركات ذات مسؤولية حمـدودة     " وقة أو متبوعة بكلمات     من الشركاء أو أكثر مسب    
  . من القانون التجاري 564وبيان رأس مال الشركة وهذا ما تنص عليه املادة " م .م.ش" منها أي 
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 الـسابق الـذكر إحـدى    08 ـ  93 من املرسـوم التشريعي رقم 592ـ وتعرف الـمادة   
  على أا الشركة اليت ينقسم رأس ماهلا إىل أسـهم  S. Par Action: ة شركة املسامه)1( األموالشركات

وتتكون من شركاء ال يتحملون اخلسائر إال مبقدار حصتهم وال ميكن أن يقل عدد الشركاء أقل من سبعة                  
)07.(  

وميكن أن يستنتج من هذا أن املشرع اجلزائري توسع إىل أبعد حد يف جتارية الشركات بالنظر إىل                   
ا وأيا كان موضوع نشاطها، وهكذا فإنه يف ظل هـذا القانون تكون الشركة جتارية إذا اختذت أحد                 شكله

األشكال السابقة، ولو كان موضوعها من طبيعة مدنيـة األمر الذي يضعف معيار موضوع نشاط الشركة               
د الصفة القانونية كمناط لتجارا لذا أصبح هلذا العنصر دور ثانـوي حبت إذ أصبحت تظهر أمهيته يف حتدي          

 املـشرع للشركة خاصة يف احلاالت اليت ال تتخـذ فيها هذه األخرية شكال من األشكال اليت أضفى عليها                 
  .صراحة الصفة التجارية 

 يطبـق وللتمييز بني الشركات املدنية والشركات التجارية أمهية كبرية بالنسبة للنظام القانوين الذي           
رية وحدها وصف التاجر وتتحمل بالتزامه كضرورة مسك دفاتر منتظمة          عليها إذ تكتسب الشركات التجا    

  ـــــــــ
ال تقوم شركات األموال على االعتبار الشخصي بعكس شركات األشخاص، بل تقوم على االعتبار املايل، فال يعتد فيها بشخصية الشريك بل العـربة    ) 1(

خص الشريك ال يعترب غلطا جوهريا يبطل العقد، كما أن وفاة أحد الشركاء أو احلجر عليـه أو                  فيها مبا يقدمه كل شريك من مال، وهلذا فإن الغلط يف ش           
إعساره أو إفالسه ال يترتب عليه حل الشركة، وتسمى احلصص يف راس مال هذه الشركات باألسهم ويسمى الشركاء فيها باملسامهني، وهؤالء املسامهون                      

  .ال يف حدود قيمة أسهمهم ليسوا جتارا وال يسألون عن ديون الشركة إ
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والقيد يف السجل التجاري، كل ذلك خبالف الشركات املدنية اليت مل تتخذ الشكل التجاري وبذلك ختضع                

، أمـا الـشركات     449 إىل   416دين اجلزائري أي املواد من      هذه األخرية للقواعد الواردة يف القانون امل      
 ، كما أـا ختـضع       840 إىل   544التجارية فتخضع للقواعد الواردة يف القانون التجاري أي املواد من           

للقواعد الواردة بالقانون املدين فيما مل يرد فيه نص يف القانون التجاري، وإذا ما كـان هنالك تعارض بني                  
كم الوارد بالقانون التجـاري على ما ورد بالقانون املدين ألن القانون التجاري قـانون      النصوص فضل احل  

   .)1(.خاص، وكما هو معروف كقاعدة عامة فاخلاص يقيد العام
كما أن الشركاء يف الشركات املدنيـة ال يسألـون أصال عن ديـون الشركة مسؤولية تضامنية                

ـ  سؤولون مسؤولية شخصية ، فإذا مل تف أموال الشركة بديوا،  من القانون املدين ـ ولكنهم م 435 م ـ

  .62.، ص1998الشركات التجارية، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، اإلسكندرية،: مصطفى كمال طه . د: ـ أنظر 
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كان الشركاء مسؤولون عن هذه الديـون يف أمواهلم اخلاصة كل منهم بنسبـة نصيبه يف خسائر الشركة                
  . من القانون املدين ـ أما بالنسبة للشركات التجارية فاألمر خيتلف حسب نوع الشركة 434ـ م 

قانون التجاري يالحظ بأنه قد نظم إجراءات شهر وعالنية الشركات          ـ وبالرجوع إىل نصوص ال      
تعتـرب الـشركة مبجـرد      : "  منـه بالنص على أنـه      417التجارية، أما القانون املدين فيكتفي يف املادة        

تكوينها شخصا معنويا، غري أن هذه الشخصية ال تكون حجة على الغري إال بعد استيفاء إجراءات الـشهر                  
، مث ال يقرر القانون املدين شيئا من هذه اإلجراءات ، وقد استنتج من ذلك غالبية                "يها القانون الذي ينص عل  

الفقهاء أن الشركات املدنية ال ختضع إلجراءات الشهر على خـالل الشركات التجارية إال أنه ال ميكـن                 
ء يف الـشركات    التسليم بذلك إذ أن النشر يعد ضرورة يستلزمها ميالد الشخص املعنوي اجلديـد سـوا              

  .التجارية أو املدنية 
براءة اختراع بإبرامها   ويف األخري أيا كان نوع الشركة سـواء مدنية أو جتارية فبإمكاا اكتساب               

  .عقد مع املخترع صاحب الرباءة من أجل تطوير نشاط الشركة بواسطة هذا االبتكار اجلديد 
  .ع كحصة يف شركة ماذا عن حمله ؟ هذا إذن فيما خيص أطراف عقد تقدمي براءة االخترا  

  
  الفــرع الثـاني 

   محلــــــه   

 الـوطين قد يدور حمل العقد على براءة اختراع مسلمة أو طلب بـراءة اختراع مودع لدى املعهد                  
  الـسابقة  23بصفة عامة وبالضبط يف مادته       ينص   17 ـ 93للملكية الصناعية،إذ أن املرسوم التشريعي رقم       

  الذكر 
  .25.،ص1979 شارع عماد الدين، 9، مطابع سجل العرب،2القانون التجاري اجلزائري، اجلزء : أمحد حمرز. د:  أنظر)1(
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اإلضافة احملتملة أو الطلبات املتصلة بذلك قابلة لالنتقال   أو شهادات   / على أن تكون احلقوق النامجة عن براءات االختراع و        

  .كليا أو جزئيا 
ومبوجب هذا العقد تصبح براءة االختراع إحدى احلصص العينية للشركة اليت يقدمها الشريك مسامهة منـه يف                   

 Apport enتكوين رأس مال هذه األخرية، فكما هو معروف قد تكون حـصص الـشركة إمـا حـصص نقديـة      

numéraire  أو حصص عينيةApport en  nature أو حصص بعمل Apport en industrie   فاألصـل هـو أن ،
تكون حصص الشركاء يف الشركة مبالغ نقدية حىت يتكون من جمموعها رأس مال الشركة ومبوجوداا ميكن للـشركة أن        

قوال معنويا كما هو احلال بالنسبة لرباءة       متارس نشاطها، لكنه جيوز أن تكون احلصة ماال ولكنه غري نقدي، كأن يكون من             
 Apport en ، أو على سبيل االنتفـاع  Apport en propriétéاالختراع اليت ميكن أن تقدم إما على سبيل التمليك 

juissance  )1(.  
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 من القانون   422فإذا ما قدمت الرباءة على سبيل التمليك للشركة، فإن هذا التقدمي وحسب صراحة نص املادة                  
املدين يعترب مبثابة بيع صادر من الشريك إىل الشركة باعتبارها شخص معنوي لذا تطبق أحكام عقد البيـع فيمـا خيـص                      

الذين يعتربون أن تقـدمي     ) 2(األمر الذي عارضه بعض الفقهاء      . ضماناحلصة إذا هلكت أو استحقت أو ظهر فيها عيب          
نه وإن كان يشبه البيع يف بعض الوجوه كالتزام الشريك بنقل امللكية            احلصة يف الشركة على سبيل التمليك ال يعترب بيعا أل         

أن الشريك مقـدم الرباءة كحصة ال حيصل على مثن معني          : وبالضمان، فهو خيتلف عنه يف وجوه أخرى هامة ومن أمهها         
احنالهلا وتصفيتها، فهذا   كمقابل هلا بل على جمرد أمل اقتسام أرباح الشركة يف حال حتققها، أو يف اقتسام موجوداا عند                  

احلق غري حمدد املدى إذ يظل خاضعا لشىت املخاطر اليت تتعرض هلا نتائج أعمال الشركة، فقد تقع الشركة باخلسارة وينتج                    
  .عن ذلك خسارة حصة الشريك أو بعض منها حبسب قيمة اخلسارة 

الـرباءة كحـصة يف     ، إىل التمييز بني عقد تقدمي       )3(ـ كما ذهب جانب من القضاء الفرنسي          
شركة وعقد التنازل عنها على أساس أن صاحب الرباءة الذي يقدم براءة اختراعه كحصة يف شركة يبقى                 

  .شريك فيها طاملا أنه ميتلك الرباءة بصفة مشتركة مع باقي الشركاء يف الشركة على عكس املتنازل 
ـ              ، الذي يعترب   )4(ه والقضاء احلديث    إال أن مثل هذا التفسري لقي إنتقادا شديدا من قبل جممل الفق

 علىبأن نقل ملكية الرباءة كحصة يف شركة ينقل مثل عقد التنازل ومن مثة عقد البيع كل احلقوق الواردة                   
الرباءة، فهو ال يتميز عن عقد التنازل إال يف كونـه يأخذ شكل خاص لدى فلكي يكون هذا النقل مللكية                   

  .د أن خيضع لنفس شكليات عقد التنازل الرباءة نافذا يف مواجهة الغري الب
  ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) G.CANTENOT: L'apport en société d'un brevet d'invention , jour.société.1952,p.257 . 
  . وما يليها109.، ص1994األحكام العامة للشركة، اجلزء األول، : إلياس ناصيف . د:  أنظر)2(
)3( Lyon  4 Oct. 1922, Monlyon. 16 Avr.1923                                                                            
  .R.MOUREAUX, CH. WEISMANN: op.cit.,p.160, n.235:                                    أنظر يف ذلك)4(

ind.1959,p.217                                   .Cass .Com. 17 Juill 1957,Bull.Civ.III,n.232,Ann.prop   
Cass. Req.16 Janv.1939,Ann.prop.ind.1948,p.138.                                                                   
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إذن إنتقال ملكية الرباءة إىل الشركة يؤدي إىل فقدان الشريك حقوقـه عليها، فال ميكنه بعدئذ أن                  
  .يتصرف فيها أو يستعملها ملصلحته الشخصية 

هذا وميكن أن يقدم كحصة يف الشركة حق اإلنتفاع بالرباءة فقـط، ومينح بذلك للشركة املساهم         
ما بصفة استئثاريـة أو بصفـة منافسة مع صاحب الرباءة ، ويف بعض            فيها حق استغالل الرباءة ملدة معينة إ      

األحيان مع مرخصني هلم آخريـن باستغالل االختراع حمل الرباءة وهذا حسب ما هو متفق عليه يف العقد،                 
  .فيما إذا منح للشركة حق االستفادة من االستغالل باالختراع حمل الرباءة بصفة استئثارية أو عادية 
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 تـرخص ذا احلق الذي تتمتع به الشركة هو حق شخصي لذا ال ميكن هلا أن تتنازل عنه أو                  ومثل ه   
  ) .1(به للغري عن طريق عقود ترخيص من الباطن 

وسواء متت املسامهة مبلكية الرباءة أو حبق االنتفاع ا يف الشركة فـال بد من حتديد القيمة املادية                   
ة الـذي يضم وحيدد حصة كل شريـك فيها، فمثـل هذا التقدير           هلذه املسامهة يف النظام الداخلي للشرك     

يكتسي أمهية كبرية تكمن يف درء املبالغة يف تقييم هـذه احلصص وما تتضمنه من خطر مزدوج على الغري                  
  .وباقي الشركاء 

قل فإذا ما كان هذا التقدير أقل من القيمة احلقيقية للرباءة، فمثل هذا التقدير ينقص من سلطات النا                  
  .يف مواجهة الشركة 

أما يف حالة العكس، أي حالة ما إذا كان التقدير أكثر من القيمة احلقيقية للرباءة فهذا التقدير ينقص من                     
فوائد باقي الشركاء أصحاب احلصص النقدية خاصة، إذ يترتب على املبالغة يف تقدير هذه احلصة العينية حـصول                  

  ).2(حلقيقة من حق أصحاب األسهم النقدية أصحاا على جانب من األرباح هو يف ا
وهناك خطر آخر على الغري الذي يتعامل مع الشركة والذي ال جيد يف ذمتها عناصر االئتمان الذي                   

  .اعتمد عليها الختالف رأس املال الفعلي عن رأس املال االمسي 
العينية ـ براءة  فدفعا هلـذا اخلطر ومحاية لباقي الشركاء يعـد ضروري فحص مثل هذه احلصص   

االختراع ـ وتقديرها بشكل دقيق وصحيـح من قبل مندويب احلصص الـذين خيتلف تعينهم واختيارهم  
 Lesباختالف الشركـات ، ففي شركـة املسامهة مثـال، يتم تعيني منـدويب تقدير احلصص العينيـة  

Commissaires aux apportsهم والذين يقومون بوضع  بقرار قضائي بناء على طلب املؤسسني أو أحـد
تقرير حول هذا التقدير لدى املركز الوطين للسجل التجاري رفقة القانون األساسي للشركة والذي يوضع               

  ـــــــــــــ
)1 (A.CHAVANNE, J.J.BURST: op.cit.,p.200,n.306                                                          
   177.الشركات التجارية،املصدر السابق الذكر ، ص: مصطفى كمال طه. د) 2( 
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ـ  93 من املرسوم التشريعي رقم      601حتت تصرف املكتتبني مبقر الشركة حسب ما تقضي به املادة             08 ـ

.  
ة احملدودة ، فيتم تعيينهم ـ مندويب احلصص ـ مبوجب أمر من احملكمة   ـ أما يف شركة املسؤولي  

 سنوات  5من بني اخلرباء املعتمدين، ويكون الشركاء مسؤولني يف هـذا النوع من الشركة بالتضامن مدة               
إجتاه الغري عن القيمة املقدرة للحصص العينية اليت قدموها عند تأسيس الشركة وهـذا ما تنص عليه بشكل                 

   .08 ـ 93 من املرسوم التشريعي رقم 568ح املادة صري
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إذن يدور حمل العقد على بـراءة اختراع مسلمة أو طلب براءة تقدم على سبيل التمليك أو على                   
  .سبيل االنتفاع 

هذا إذن فيما يتعلق بأطراف وحمل عقد تقدمي براءة االختراع كحصة يف شركة، أما باقي الشروط                  
 منتراضي وسبب فتطبق فيها القواعد العامـة املعروفة يف أن يكون التراضي خايل             املوضوعية األخرى من    

العيوب القانونية، وأن يكون سبب هذا العقد مشروع وبـأن ال يكون االختراع حمل الرباءة مما هو خمالف                 
  .للنظام العام واآلداب العامة 

ترط شكليات خاصة ملثل هذا      لكن التساؤل الذي يطرح هنا هـو حول ما إذا كـان القانون يش           
  . النوع من العقود أم ال؟ هذا ما سيحاول اإلجابة  عليه يف املطلب الثاين 

      
  املطلـب الثـاين     

  الشــروط الشكليــة  
  

مل يعد عقد الشركة الذي يتضمن براءة االختراع كحصة عينيـة فيه، وال العقد امللحق واملعدل له                  
ملسامهة برباءة االختراع يف الشركة من تلك العقود الرضائية اليت يكفي النعقداها            والذي يكون الغرض منه ا    

الفرع (وصحتها جمرد توافق اإلجياب والقبـول، وإمنا أخضعـه املشرع لبعض الشكليات تتمثل يف الكتابة              
  ) .الفرع الثاين( ،والشهر )األول

  رع األول                   الفــ                              
                                                               الكتــابة

  

:"  من القانون املدين اليت تنص على أنه       418بالرجوع إىل القانون العام وبالضبط إىل نـص املادة           
 مند  جيب أن يكون عقد الشركة مكتوبا وإال كان باطـال، وكذلك يكون باطال كل ما يدخل على العق                

  .تعديالت إذا مل يكن له نفس الشكل الذي يكتسبه ذلك العقد 
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 اليـوم غري أنه ال جيوز أن حيتج الشركاء ذا البطالن قبل الغري، وال يكون له أثر فيما بينهم إال من     

  " .ذي يقوم فيه أحدهم بطلب البطالن ال
يتبني جليا بأن املشرع اجلزائري قرر مبدأ الكتابة يف عقد الشركة مبا فيها الشركة اليت تتضمن براءة                  

  .االختراع كحصة عينية من احلصص املكونة لرأس املال
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الختراع كحصة  كما أنه إذا ما مت إبرام عقد ملحق لعقد الشركة وهـذا من أجل املسامهة برباءة ا                 
ـ  أي عقد تقدمي براءة اإلختراع كحصة يف شركة          ـفيها    جيب أن يكون هو اآلخر مكتوب بنفس الشكل         ـ

الذي يكتسبه العقد األصلي، وعلى هذا األساس ميكن القول بأن شرط الكتابـة جيعل عقد تقدمي الـرباءة                 
يف عدم إلزامية العقد حيث جيوز      كحصـة يف شركة عقدا صحيحا والزما ، أما أثر عدم الكتابة فينحصر             

  .للمتعاقد أن يتمسك بالبطالن وبالتايل يعترب العقد باطال 
كما جيوز للغري بالنسبـة للشركات التجارية إثبات وجود هـذه األخرية بكافـة طرق اإلثبات             

  ) .1(عند االقتضاء األمر الذي يثبت بأن العقد غري املكتوب ليس باطال بطالنا مطلقا 
 املشرع من اشتراط الكتابـة هو أن العقـد املذكور يتضمن تفاصيل كثرية تتعلق بعالقة              وحكمة  

 فوجودالشركاء فيما بينهم وعالقة صاحب الرباءة بالشركة ، كما أن تنفيذ العقد قد يستغرق زمنا طويال،                 
 املشروع الذي   العقد املكتوب ميكن الغري من معرفة تفاصيل اتفـاق الشركاء وحيدد حقوقهم وواجبام يف            

     ) . 2(اتفقوا علي تأسيسه واستغالله 
 ماوال بد من اإلشارة إىل أن كتابة هذا العقد يعد ضروري لتنفيذ إجراءات التسجيل والنشر وهو                   

  .يعرف بشرط الشهر
  الفــرع الثـاين 

  الشهــر    

 براءة االختراع كحصة    مع اعتبار الكتابة الركن األول من األركان الشكلية الالزمة يف عقد تقدمي             
عينية يف شركة فإن الشهر يعترب الركن الثاين من األركان الشكليـة ، إذ جيب أن تودع العقود التأسيسية                  
والعقود املعدلة للشركات التجارية مبا فيها العقد اليت تقدم مبوجبه براءة االختراع كحصة يف الشركة لدى                

 األوضـاع اخلاصة بكل شكل من أشكال الشركات وهذا         املركز الوطين للسجل التجاري، وتنشر حسب     
  . من القانون التجاري 548حسب ما تقضي به املادة 

  ـــــــ
  . املتضمن القانون التجاري59 ـ 75 من األمر رقم 545أنظر املادة )1(
   .41.ص، 1997شرح القانون التجاري، اجلزء الثالث، دار مكتبة التربية ، بريوت،: فوزي حممد سامي.د) 2(
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  االختراع من تشترط إضافة إىل هذا الشهر العام للعقد الذي يتضمن املسامهة برباءة           ) 1(وهناك من القوانني    

طين لرباءات االختراع املمسوك من     يف الشركة شهر خاص هو ضرورة التسجيل على مستـوى السجل الو          
 17 ـ  93قبل املعهد الوطين للملكية الصناعية ، األمر الذي مل ينص عليـه املرسوم التـشريعي رقـم   

القانون احلايل لرباءات االختراع، لذا يكون من املستحسن أن يأخذ بعني االعتبار مثل هذا الشهر ضـمن                 
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إمكان الغري معرفة كافة التصرفات القانونية الواردة على براءة         التعديالت الالحقة ذا املرسوم كي يكون ب      
  .االختراع
ويف األخري مىت مت إنشاء عقـد تقدمي الرباءة كحصة يف شركة وفق ما مت تبيانه فإنه يرتب جمموعة                    

  : من اآلثار القانونية هي كاآليت

  املبحث الثاين
   على عقد تقدمي الرباءة كحصة يف شركة                        اآلثار القانونية املترتبة

  
 هيإن الغاية من الشخصية املعنويـة للشركة ومن املساهـمة فيها برباءة االختراع كحصة عينية                

 مناالعتراف مبنحها األهلية الكتساب احلقـوق وحتمل املوجبات باالستقـالل عن شخصية كل شريك             
مستقلـة عن ذمم الشركاء يساهم يف استغالل وتطوير    شركائها، وبالتايل تشكل نشاط اقتصادي لـه ذمة        

االختراع حمل الرباءة طاملـا أن هناك جتميع وتركيز للجهد واملـال على نطاق واسـع، لذا متتلك الشركة                
جمموعة من احلقوق تكرس هلا مبوجب هذا العقد إمكانية استغالل االختراع حمـل الرباءة ، ومن مثة تطوير                 

لتجاري، األمر الذي يعود بالفائدة على االقتصاد الوطـين، لكن على الشركة وحتقيقا            نشاطها الصناعي وا  
  .منها هلذا اهلدف أن تتجنب وتراقب كل ما حيول دون استمرار متتعها بتلك احلقوق 

كما قد تنحل الشركـة أو تبطل إذا ما توفر فيها سبب من أسباب بطالا أو احنالهلا األمر الذي                    
  .تساؤل حول مصري براءة االختراع املساهم ا فيها وقت تصفيتهايؤدي  إىل ال

 مصري، والنظر يف    ) املطلب األول (لذا تركز هذه الدراسة حول احلقوق النامجة عن هـذا العقـد             
  ).املطلب الثاين(الرباءة بعد حل أو بطالن الشركة 

  ــــــــــــ
ـ 92 من القانون رقم 613 من املادة ـ 9 ـ كالقانون الفرنسي وهذا حسب ما تقضي به الفقرة) 1(  الذي يتضمن قـانون امللكيـة   597 

  .الفكرية 
  :النص األصلي للمادة 

« Tous les actes transmettant ou  modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou 
à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrit sur un registre, dit registre 
national des brevets, tenu par l"institut nationale de la propriété industrielle ».    
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  املطلب األول 
   ة بالرباءة        انتقال احلقوق املرتبط
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 حبقيتم نقل احلقوق الواردة على الرباءة حبسب ما إذا كان عقد املسامهة بالرباءة يتعلق مبلكيتها أو                   
 املسامهةاالنتفاع ا، لذا فاحلقوق وااللتزامات النامجة عنـه ختتلف باختالف شكل هـذا النقل أي كيفية               

  .بالرباءة 
 تـوفرت لشركة إثر هذا العقد هي عرضة لالنقضاء إذا ما          لكن مثل هذه احلقوق اليت قد تتمتع ا ا          

 بالرباءةاألمر الـذي يقتضي بدايـة دراسة تلك احلقوق املترتبة عن حاالت املسامهة            . عدة أسباب قانونية    
  ).الفرع الثاين( ، قبل النظر يف أسباب انقضائها)الفرع األول( 
  

  الفرع األول
  ت املسامهة برباءة االختراع كحصة يف شركة احلقوق النامجة عن حاال                

  
ختتلف احلقوق النامجة عن عقد تقدمي الرباءة كحصة يف شركة باختالف كيفية املسامهة ا فيما إذا                  

  .كانت املسامهة مبلكية الرباءة، أو حبق االنتفاع ا
   : ـ حالة املسامهة مبلكية الرباءة كحصة يف شركة1

 االختراعة الرباءة يف شركة نقل كل احلقوق الـواردة عليها، فتصبح براءة            ينجم عن املسامهة مبلكي     
جزء من الذمة املالية للشركـة، األمر الـذي يترتب عليه إمتالك هـذه األخرية باعتبارها شخصية قانونية               

تصاديا دون مستقلة احلق يف احتكار استغالل االختراع حمل الرباءة، إذ يصبح هلا وحدها احلق يف استغالهلا اق       
غريها، كما جيوز هلا حق التصرف فيها كعنصر من عنـاصر ذمتها املاليـة ، ومتتلك هي وحدها احلق يف                  

  .مقاضاة الغري املعتدي على احلق الناجم عن الرباءة
 اإلتاواتهذا وباملقابـل لكل هذه احلقـوق اليت تتمتع ا الشركة تتحمل هي بدورها عبئ دفع                 

 الشركةافظة على بقـاء سريورة الرباءة إذ تشكل الرسوم القانونيـة دين مايل يف ذمة              السنوية من أجل احمل   
  ). 1(املستفيدة من حصة الرباءة وليس دين شخصي للمخترع الذي كان صاحب الرباءة 

  ــــــــــــــــ
     ,MOUREAUX, CH.WEISMANN: op.cit,p.163.:                                          أنظر) 1(
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 علىـ وال حيتفظ املخترع نتيجة هلذا النقل سوى حبقه األديب يف نسبة االختراع له ،وال يتحصل                 
لـه احلق يف احلصول على جزء من       مقابل مايل مباشر، وإمنا يستفيد من حصص أو أسهم يف الشركة، متنح             

كما يكون من حق الشركة التمسك يف مواجهة ) .1(الفوائد السنوية هلا ، واحلق يف املسامهـة يف تسيريها        
الناقل للرباءة بضمان التعرض الصادر منه أو من الغري والـذي ميس باحلقوق املنقولة إليها وبضمان العيوب                

طبق على التزام الناقل بالضمان القـواعد العامة لعقد البيع وهذا حسب ما            اخلفية املوجودة يف االختراع، وت    
 حقإذا كانت حصة الشريك حق ملكيته أو        : "  من القانون املدين اليت تنص على أنه         422تقضي به املادة    

منفعة أو أي حق عيين آخر فـإن أحكام البيع هي اليت تسـري فيما خيص ضمان احلصـة إذا هلكت أو                   
  ".…ت أو ظهر فيها عيب أو نقص استحق

هذا إذن عن احلقوق اليت تتمتع ا الشركة إثر املسامهـة مبلكية الرباءة فيها ماذا إذن عن املسامهة                   
  .مبجرد حق االنتفاع ا 

   :  ـ حالة املسامهة حبق االنتفاع بالرباءة يف الشركة2
باستغالل االختراع حمل الرباءة    كما سبق الذكر ميكن أن يقـدم كحصة يف شركة حـق االنتفاع            

فقط فينتقل للشركة املساهم فيها حق االستغالل وفق ما مت االتفاق عليه يف العقد، فإذا ما منح للشركة حق                 
االستفادة من براءة االختراع بصفة استئثاريـة ، ال يكون بإمكان الناقـل للرباءة يف هـذه احلالة استغالل                

 الشركةص للغري باالستغالل وإال عدى ذلك اعتداءا على احلق الذي اكتسبته            االختراع حملها أو منح تراخي    
يستلزم التعويض ، ويكون من حق الشركة فقط يف مثل هذه احلالة رفع وحتريك دعوى التقليد لكن بشرط                  

  ).2(توجيه إنذار للناقل أوال الختاذ التدابري الالزمة لدفع هذا التقليد 
ـة من حق االنتفاع باالختراع حمل البـراءة بصفة عادية غري استئثارية           أما يف حالة استفادة الشرك      

 عـن فيكون بإمكان الناقل يف مثل هذه احلالة أن يقوم باالستغالل هو بنفسه أو بواسطة الغري بصفة مستقلة                  
  .االستغالل الذي يكون على مستوى الشركة، ويكون له وحده احلق يف حتريك دعوى التقليد 

 تلتـزم ت االستفادة من حق االنتفاع باالختراع حمل الرباءة بصفة عادية أو استئثارية  ـ وسواء كان    
الشركة باستغالل االختراع بالشكل الكايف الـذي يسد حاجات االقتصـاد وإال تعرض لعقوبة الترخيص             

  ) .  3(اإلجباري 

  ـــــــ
http: // www .cncpi.fr                                                                                                          (1)   
 M.SABATIER, Jcl.Comm. fax.500,p.10.                                                                           (2)  

  .أنظر الفصل الثاين من الباب األول هلذه الرسالة ) 3(
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ويف هذا النوع من املسامهـة أيضا يلتزم الناقـل بضمان العيوب اخلفية املوجودة يف االختراع حمل                 
  ) .1(اءة الرباءة املساهم ا إال يف حالة ما إذا مت االتفاق على الطابع االحتمايل للمسامهة بالرب

 لذينكما يلتزم أيضا بضمـان التعرض الصادر عن فعلـه الشخصي والتعرض الصادر عن الغري ا               
 أو  اإلعفاءيتمسكون بامتالكهم حلقوق على الرباءة ما عدى يف حالة ما إذا مت االتفاق يف العقد على شرط                  

  . الناقل سيئ النية اإلنقاص من املسؤولية فمثل هذا االتفاق يعد شرعي لكن بشرط أن ال يكون
هذا إذن بالنسبة للحقوق اليت تتمتع ا الشركة إثر عقد تقدمي بـراءة االختراع كحصة فيها، لكن        

مثل هذه احلقوق ليست دائمة إذ يف بعض احلـاالت ما تكون هنالك أسباب تؤدي إىل فقداا األمر الذي                  
  . الفرع الثاين يرتب العديد من النتائج ، وهذا ما سيتناول بالدراسة يف

   الثاين الفرع          
  فقدان احلقوق الواردة على الرباءة املساهم هبا يف الشركة                        

  
  :ميكن أن تزول حقوق الشركة على الرباءة املساهم ا يف احلاالت التالية   
 ـ أي بعد إنقضاء مـدة   عند إنتهاء مدة احلماية القانونيـة املقررة لالختراع موضوع الرباءة) 1  

 سنة من تاريخ إيداع طلب الرباءة ـ إذ بانتهاء هـذه املدة تزول مجيع احلقوق املترتبة علـى بـراءة    20
   ويصبح االختراع عندئذ من األموال املباحةاالختراع
 علىعند عدم دفع الشركة للرسوم القانونية املستحقة على االختراع موضوع الرباءة للمحافظة             ) 2  

ورة هذه األخرية، وميكن أن يفسر هذا االمتناع عن الدفع بالصعوبات املالية اليت قد تواجه الشركة، أو                 سري
 جتاوزهنتيجة للتقرير املنجز من قبل الشركة حول االختراع حمـل الرباءة والذي أثبت فيه بأن االختراع مت                 

  .تقنيا وجتاريا باختراعات أخرى أكثر جدة 
، فقد يكون االختراع موضوع الرباءة مقلد، أو تكون مواصفاته غري وافية أو             عند بطالن الرباءة  ) 3  

كاذبة أو قد ال تتوفر فيه الشروط املوضوعية والشكلية الالزمة قانونا ملنـح الرباءة، فبطالن الرباءة جيعل من                 
صورا على صاحب   االختراع مـاالً عاما جيوز للجميع استغالله واإلفـادة منه بعد أن كان ماالً خاصا مق             

  ) .2(الرباءة استغالله واإلفادة منه 

  ــــــــ
)1      (          J.J. BURST, Breveté et licencié leurs rapports juridiques dans le Contrat de  

 licence , op.cit., p.98.                                                                                                        
  .52.املصدر السابق الذكر ، ص: محد اهللا حممد محد اهللا. د) 2(
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 حملاالختراع  عند استرجاع الرباءة بنـاء على دعوى مرفوعـة من قبل الغري الذي سلب منه              ) 4  
الرباءة، كما هو احلال يف حالة العامل الذي يتقـدم بطلب تسجيل االختراع بامسه ـ بدون وجه حق ـ   

  ) .1(خمفيا أن ذلك االختراع حقيقة عائد لرب العمل
ففي مثل هذه احلاالت تفقد الشركة احلقوق اليت اكتسبتها على براءة االختراع إذ يصبح االختراع                 

وز للجميع استغالله واإلفادة منـه ، األمر الـذي ميس برأس مال الشركة إذ يؤدي ذلك إىل                ماالً عاما جي  
اإلنقاص من قيمته، ومن مث جيوز للشركة التمسك بالضمان ضد الناقل للمطالبة بالتعويض عن قيمة حصة                

ن النظام الداخلي هلا الرباءة املساهم ا، كما قد يؤدي ذلك إىل حل الشركة بقوة القانون يف حالة ما إذا كا         
ينص بشكل صريح على أن نشاطها يـدور أساسا حول استغالل االختراع حمل الرباءة املنقضية ، لكن قد                 
تنحل الشركة أو تبطل إذاما توافرت أسباب أخرى منصوص عليها قانونا، األمر الذي يؤدي إىل التـساؤل              

  . الشركة، هذا ما سيكون موضوع املطلب الثاينحول احلقـوق اليت يتمتع ا صاحب الرباءة وقت تصفية 
  

           املطلب الثاين 
    مصري براءة االختراع عند بطالن وحل الشركة

  

مبيالد الشخص املعنوي تبدأ حياة الشركة يف دنيـا األشخاص، فتباشر نشاطها بواسطة مدير ميثل                
ألرباح على الشركاء ، ويظل األمر كذلك       الشخص املعنوي الذي يتعاقد بعنوان الشركة ، ويقوم بتوزيع ا         

حىت تنقضي حيـاة الشركة بسبب من أسباب االنقضاء ، وحينئذ يتعني تصفيتها وقسمة ناتج هذه التصفية                
  .على الشركاء والذي  تكون من بينه براءة االختراع

 إذ  لذا ترتكز هذه الدراسة على حاالت بطـالن وحل الشركة اليت ميكن أن تدرس يف آن واحد                 
، ليتسىن النظر يف احلقوق اليت يتمتع ا صاحب الرباءة          ) الفرع األول (البطالن نادرا ما يكون له أثر رجعي        

  ).الفرع الثاين(وقت تصفية الشركة
  الفرع األول 

   حاالت بطالن وحل الشركة                                             
  

   من القانون املدين السابقة الذكر، فإن الشركة عقد 416 حسب التعريف الوارد للشركة يف املادة  
  ــــــــــــــــــــــــ

  
  .168.املصدر املذكور سابقا، ص:صالح الدين الناهي. د) 1(
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الرضا واحملل والسبب، كما جيب أن يتوافر على أركان         : عامة يف العقد وهي     جيب أن يتوافر على األركان ال     
أن يصدر العقد من شخصني فأكثر، وأن يقدم كل منهم حصة من مال أو عمل، وأن يقتسم                 : خاصة هي 

كل منهم أرباح املشروع أو خسائره ، ويضـاف إىل ذلك ركن آخر هو أن تتوافر بينهم نية االشتراك أي                   
  .اء يف التعاون لتحقيق غرض الشركة رغبة الشرك

على أن املشرع مل يقنع باألركان املوضوعية اخلاصة السالفـة الذكر، بل اشترط النعقاد العقد أن                 
  . من القانون املدين 418يفرغ يف شكل خاص هو الكتابة حسب ما تقضي به املادة 

 الـشركة لى ذلك بطالن عقد     ـ فإذا ما ختلف أحد أركان عقد الشركة السالفـة الذكر ترتب ع             
وهذا البطالن إما أن يكون مطلقا أو نسبيا حبسب السبب الذي ينبين عليـه، كما أن آثاره ختتلف عن آثار                   
البطالن يف القواعد العامة ، فمىت أبطل عقد الشركة سواء أكان البطالن مطلقا أو نسبيا فإن القواعد العامة                  

يت كانوا عليها قبل العقد تطبيقا لألثر الرجعي للبطالن ، بيد أن تطبيق             تقضي بأن يعاد الشركاء إىل احلالة ال      
القواعد العامة على عقد الشركة والقول برد احلالـة إىل ما كانت عليه قبل التعاقد وإن كان يستقيم نظريا                  

قتضاها دائنة  فإنه ال يستقيم عمالً، إذ هو ال يقيم وزنا للعقود اليت ارتبطت ا الشركة مع الغري وأصبحت مب                 
مدينة، ويؤدي إىل نتائج غري عادلة وغري مرغـوب فيها من الناحية االقتصاديـة ، ملا ينشأ عنه من إهدار                  

  .احلقوق واخالل يف املراكز املستقرة 
آثار فتفاديا ملثل هذه النتائج وحتقيقا للعدالة واالستقـرار االجتماعي مل جيد القضاء مفرا من قصر               

، أي هنالـك شركة فعلية أو واقعية       ) 1(ستقبل فقـط ، بـدون أن تنسحب إىل املاضي         البطالن على امل  
Société de Fait ) 2( كانت قائمة فعال ال قانونا يف الفترة ما بني االنعقاد واحلكم بالبطالن ،.  

ن ولكن مل يعترف القضاء بقيام الشركة الفعلية يف مجيع حـاالت البطالن، فهو يعترف ا إذا كا                 
البطالن لعدم كتابة عقد الشركة أو عدم شهرها ، أو إذا كان لنقص أهليـة أحد الشركاء أو لعيب شاب                   

  :رضاؤه، لكن ال يعترف ا
 إذا كان البطالن مبنيا على انتفاء شرط من الشروط املوضوعيـة اخلاصة ، ألن الشخص املعنوي               

  .ال ميكن للغري أن يزعم أنه تعامل معه حبسن نية حينئذ ال يوجد أصالً ال يف القانون، وال يف الواقع، و
  . وإذا كان البطالن مؤسسا على عدم مشروعية احملل 

  ــــــــــــــــــــــ
  .200.املصدر السابق الذكر، ص: إلياس ناصيف . د) 1(
)2 (              ا لتخلف أحد أركاا، وقد استند القضاء يف إقامـة نظريـة         فالشركة الفعلية هي الشركة اليت باشرت نشاطها يف الواقع مث حكم ببطال

 حتقيقا الستقرار املراكز القانونية إذ أن الغري الذي تعامل مع الشركة قبل احلكم ببطالا               Apparenceالشركة الفعلية إىل فكرة محاية املظهر       
  .ون خفيا عليه اطمأن إىل الوضع  الظاهر معتقدا أا شركة صحيحة فمن العدل أن ال يفاجأ بسبب للبطالن قد يك
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وعلى ذلـك فال ميكن يف احلالتني أن تسري نصوص عقد الشركـة بني الشركاء على اإلطالق ،             
 كانـت عتـداد بوجود الشركة الفعلية إذا أما بالنسبة للغري فاألمر خيتلف فمن املنطقي أنه ال جيوز للغري  اال    

طبيعة التعامل معها تكشـف غرضها غري املشـروع ، أما إذا كانت طبيعـة التعامل معها ال تكشف هذا                 
بالوجود الفعلي للشركة الباطلة إذا كان العقد       الغرض، فالراجح يف الفقه والقضاء أن للغري حسن النية أن يعتد            

  ).1 (اته ويستند إىل سبب مشروعالذي أبرمه معها صحيح يف ذ
واالعتراف بالشركة الفعلية ليس له من أثر إال على ماضيها، أما بالنسبة للمستقبل، فالشركة باطلة                 

وال ميكن االعتراف ا على أي وجه من الوجوه، ولكن جيب املبادرة إىل حلها وتصفيتها، فالبطالن يف هذه 
  ) 2.( أن حيني ميعاد انتهائهااحلالة إمنا هو من قبيل حل الشركة قبل

ـ وعادة ما تنحل الشركة إذا ما توفر فيها أحد أسباب انقضائها املنصوص عليها قانونا يف املواد                   
  : من القانون املدين واليت ميكن حصرها فيما يلي442 إىل 437من 

  . ـ عند انقضاء امليعاد املعني للشركة أو عند حتقيق الغاية اليت أنشأت ألجلها1  
  . ـ عند هالك مجيع مال الشركة أو جزء كبري منه 2  
  . ـ عند موت أحد الشركاء أو احلجز عليه أو إفالسه 3  
  . ـ عند انسحاب أحد الشركاء أو إمجاع الشركاء على حلها 4  
  . ـ عند انقضاء الشركة قضاًءا بناء على طلب أحد الشركاء 5  
سباب السابقة الذكر يتعذر تسديد ديوا وتوزيع       وإذا ما مت حل الشركة إذا ما توفـرت أحد األ           

موجوداا فورا بني الشركاء، بل يتوجب األمر القيام بعملية التصفية اليت تعد عملية  ضرورية دف أساسا                 
إىل إيفاء الديون وإجراء القسمة بني الشركاء وإاء الروابط القانونية مع الغري وما تشتمل عليه من حقوق وديون،                  

  . هي احلقوق اليت يتمتع ا املساهم بالرباءة يف الشركة وقت تصفيتهافما
   هذا ما سيتناول بالدراسة يف الفرع الثاين

  الفرع الثاين 
   حقوق الناقل لرباءة االختراع وقت تصفية الشركة                        

 املبـالغ دينهم وبعد طرح بعد التصفية تقسم أمـوال الشركة بني الشركاء بعـد استيفاء الدائنني ل           
الالزمة لقضاء الديون اليت حيل أجلها والديون املتنازع فيها، وبعد رد املصاريف أو القروض اليت يكون أحد                 

  .الشركاء قد باشرها يف مصلحة الشركة
  ـــــــ

  .304 و 303.املصدر السابق الذكر،  ص: حممد السيد الفقي . د: علي البارودي. د: أنظر) 1(
  .40.املصدر املذكور سابق، ص :  مصطفى كمال طه .د) 2(
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 فيمافبعد االنتهاء من عملية التصفية تكون أموال الشركة قـد خلصت للشركاء ويأت للقسمة                
ء مبلغا يعادل قيمة احلصـة اليت قدمها يف رأس املال كما هي مبينة يف              بينهم، فيسترد كل واحد من الشركا     

العقد، أو ما يعادل قيمة هذه احلصة وقت تسليمها إذا مل تبني تلك القيمة يف العقـد ، فال جيري استعادا                    
 اإلمجايل املال   ، فال يأخذ الناقل للرباءة إال نصيبه من       ) 1(بقيمتها احلالية ألا ال تشكل أرباحا بل رأس مال          

للشركة كباقي الشركاء ، فتقدمي ملكية الرباءة أو حق االنتفـاع ا كحصة يف شركة تكون جزء من رأس        
 مل  مامال هذه األخرية، لذا ال يتمتع ناقـل الرباءة مبدئيا باسترجاع أي حق على الرباءة املساهم ا ، هذا                   

اإلمكان االتفاق على حق صاحب الرباءة يف استرجاع        يوجد يف العقد اتفاق خمالفا لذلـك ، إذ يكـون ب         
حقوقه الواردة على الرباءة مبوجب بند صريح يف النظام القانوين للشركة أو يف عقد تقدمي الرباءة كحصة يف                  

  .شركة والذي يكون ملحق للنظام األساسي هلا 
 ماة اختراعه يف حالة ، من يقضي بإمكانية صاحب الرباءة من استرجاع براء    )2(وهناك من الفقهاء      

إذا ساهم حبق االنتفاع ا فقط، لكن بشرط وجود فائـض يف التصفية أي تكون الشركة قد حققت رحبا                  
من خالل نشاطها ، إذ هو ال يستطيع أن يتهرب من اخلسائر اليت قد تلحق الشركة ال سيما الديون الواقعة                    

  .على عاتقها
شركاء فيما حتققه من أرباح أو ما متىن به من خسائر ذلك            إذ ميتاز عقد الشركة بقاعدة اشتراك ال        

 الرباءة  صاحبأن اقتسام األرباح واخلسائر ركن هام من األركان اخلاصة لعقد الشركة،لـذا يكون نصيب              
  .يف األرباح واخلسائر بنسبة حصته يف رأس املال 

كن القول يف األخري بأن هذا إذن فيما خيص عقد تقدمي براءة االختراع كحصة يف شركـة ، لذا مي               
 التكنولوجياالشركة تعد عنصرا من نظام براءات االختراع يف مفهومـه املوسع نظرا لدورها كمستثمر يف               

املربأة، ونظرا لتوفرها على املنشآت الالزمة الستغالهلا، كما قـد تكون أيضا منتجة هلا بتبنيها إلستراتيجية               
إىل حلول ملشاكلها التقنيـة، لذا تراقب أغلب الشركات الكربى         البحث والتطوير الداخلي دف الوصول      

باهتمام الرباءات املودعة من طرف منافسيها، وتشترك يف العديـد من بنوك املعطيات اليت تعرض معلومات               
عن ذلك، فمراقبة منسقة للمودعني واملنتوجـات املربأة تسمـح بتوجيه السوق والتنبأ باإلستراتيجيات الصناعية             

  .لمنافسني األمر الذي يدفع عجلة االقتصاد حنو األمام لتحقيق أكرب قدر من التقدم الصناعي والتجاري ل
  ـــــــــــــــــــــــ

  .100.املصدر املذكور سابقا، ص: إلياس ناصيف. د) 1(
)2(J.J.BURST, Breveté  et licencié Leur rapports juridiques dans le contrat de licence,         

 op.cit.,p.251,n.407.                                                                                                                    
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خنلص من هذا البحث إىل أن نظام بـراءات االختراع يعـد أداة لتنفيذ سياسة التطور االقتصادي               
 علىي باعتباره وسيلـة لدفع وتشجيع االبتكارات احملليـة واالنتقـال من مرحلـة االعتماد            والتكنولوج

التكنولوجيا األجنبية إىل مرحلة إنتاجها، إذ يتوقف تطـور األسس التكنولوجية يف أي بلد نام على وجود                
ن شأا مساندة   طاقات تكنولوجية حمليـة ، وإمكانيـة اكتساب وسائـل تكنولوجيـة  أجنبية حمدودة م           

  .اجلهود املبذولة على الصعيـد الوطين يف جمال البحث واالستحداث وتطوير التكنولوجيا املبتكرة حمليا
فال يتعد نظام براءات االختراع أن يكون إحدى وسائل انتقال أية دولة إىل عصر التكنولوجيا فهو                  

 علىمشاكل الصناعية ، فيمنح امتيازات      يهتم بإحدى أوجه نشاط اإلنسان الذي يهدف إىل إجياد حلول لل          
ما يتوصل إليه من أفكار وحلول، األمر الذي يدعم البحث والتطوير، فالتقدم التكنولوجي وتطور الصناعة               
يتم نتيجة للترابط بني البحث العلمي وأجهـزة اإلنتاج، فـال يكون للمواد التكنولوجية قيمة إال باالعتناء               

  .ية ،كما ال يكون للبحث والتطوير بدوره أثر يف غياب تسيرينوعي وبنوعية جيدة باستغالهلا بعقالنية وفعال
فلكي تستطيع الدول النامية اللحـاق بركب الدول الصناعيـة املتقدمة البد من دفع عجلة التنمية          

 مبعدالت عالية ، األمر الذي ال يتحقق إال من خالل دعم عمليات البحث والتطوير وهذا ما يقتضي وجود                 
خطة تكنولوجية قومية، وسياسة تكنولوجية هادفـة للتنمية الصناعيـة يف الـدول الناميـة تم بتشجيع             

، ميـدانيا التكنولوجيا احمللية وتطوير التكنولوجيا املستوردة باكتساا وحماولة تصنيعها بصفة مستقلة وفعالية            
 االقتصاديب مع حاجاا ومستوى التطور      وهذا ال يكون إال بتكييف قوانني براءات االختراع مبـا يتناس         

لديها، ذلك ألن نظام الرباءات وهو يف حقيقتـه جزًءا من سياسـة التطور االقتصادي يف أي دولة مل يعد                  
قانونا للنشاط التجاري اخلاص وإمنا فرعا للقانون التجـاري االقتصادي إعتبـارا بأن الرباءة أو السندات              

فها هذا النظام هي أداة اقتصادية إذا ما أحسن استغالهلا سامهت وال شك يف تطور          األخرى للحماية اليت يعر   
اقتصاديات أية دولة وارتقاء صناعتها ، ويف احلالة العكسية إمنا تعد حبق إحدى معوقات التطور االقتصادي،                

  .قراره وتوطيده ومن مث التطور التكنولوجي، وهو ما جيب أن تتنبه إليه الدول النامية وما جيب أن تعمل إل
  : ولتحقيق ذلك البد من عمل متواصل من الـدول النامية على كافةاملستويات

  .بتعديل وتطوير التشريعات القائمة وإنشاء املراكز اإلقليمية لنقل التكنولوجيا : الوطنيـة
  .وجيابتعديل معاهدة باريس وإقرار جمموعة حتكم السلوك الدويل لعمليات نقل التكنول:  والدولية 

فاملالحظ على التشريع اجلزائري هو أنه يفتقر إىل اإلطار القانوين املتكامل واملالئم لعقود استغالل                
براءات االختراع كما مت تبيانه من خالل هذه الدراسـة، إذ العديد من نصوصه املتعلقة ذا املوضوع جيب                 

ـ 93م التشريعي رقـم  إعادة النظر فيها وتناوهلا بأكثر دقة مما هي عليه يف املرسو ، فعلـى املـشرع   17  
  اجلزائري 
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 منإذن خلق املناخ القانوين املالئم الذي يتطلب وضع قواعد خاصة إضافة للقواعد العامة لتنظيم كل نوع                 

 التطورمبوجب الرباءات القانونية وهـذا من أجل مواكبة        تلك العقود اخلاصة باستغالل االختراعات احملمية       
السريع، الذي حيدث بالعامل سواُء على املستوى الفين أو االقتصادي أو االجتماعي هذا من جهة، ومن جهة      

 أجلأخرى القضاء على ما حيصل من تعسف من قبل الطرف املالـك للتكنولوجيا حمل الرباءة ، وهذا من                  
 بني موازين قـوى كل من موردي التكنولوجيا واملستفيدين منها بفرض التزامات قانونية             احملافظة والتوفيق 

 منبأداءات حمددة ذات حمتوى تكنولوجي على الطـرف الناقل بشكل يسمـح بتمكني الطرف املستفيد              
زويده استيعاب التكنولوجية حمل الرباءة بشكل يسمح لـه بتصنيعه بصفة مستقلة وبـدون تبعية كإلزامه بت             

باملعرفة الفنية واملساعدة التقنية اليت ميتلكها واليت بدوا ال يكون هنالك استغالل أمثل لالختراع، وهذا من                
  .أجل تاليف تعسف موردي التكنولوجيا يف استعمال حقوقهم 

بد إال أن مثل هذا التوازن ال يكون ما مل تكن بنية املرسل إليه قادرة على استيعاب املعلومات، فال                     
 حىتأن يكون هنالك تكافؤ يف القدرات بني األعضـاء املنتمني للوحدة املستقبلة واملنتمني للوحدة املرسلة               

 منيتحقق احلد األدىن من االنسجام ، أي ضرورة بنـاء قدرات علميـة وتكنولوجية ذاتية مستقلة متكنها                
ي لبنـاء قاعدة حملية وطنية للمهارات      مواكبة التطورات العلميـة والتكنولوجيـة بالقدر املمكن والضرور      

والكفاءات العلمية والفنية القادرة على التعامل مـع التكنولوجيا الصناعيـة حىت يتم التوصل إىل تكييفها              
  .واستخدامها استخداما أمثل 

كما على الدول النامية بصفتها مستهلكة ومتلقية للتكنولوجيا أن حتث املنظمـات الدوليـة ذات                 
 للتكنولوجيـا بامللكية الصناعية بالتأثري على مالكي التكنولوجيا، بضرورة أن يكون هناك نقل فعلي             العالقة  

 كلبأن تكون هنالك شفافية يف تقدمي املعلومات متنع أي احتكار هلا مهما تكن أمهيتها بأن يقدم الباحثون                  
يت دفعت البلدان الناميـة إىل      التفاصيل عن االختراع الذي اكتشفوه، ولعل هذا الوضع هو أحد األسباب ال           

أن تتوجه حنو بعضها البعض عن طريق حمـاولة إقامة تعاون فيما بينها بإتباع مناهج واستراتيجيات جديدة                
ومستقلة يف جمال التنمية االقتصادية والصناعية على وجه اخلصوص، وذلك بتبنيها مبدأ االعتماد على النفس               

 التكامل الداخلي مث اإلقليمي مث االعتماد اجلماعي على الذات بتوسيع           واستغالل االختراعات احمللية وحتقيق   
شبكة التعاون وتكثيفه فيما بينها، وهو اإلجتاه الذي ميكن أن يصل ذه البلـدان إىل نتائج إجيابية يف هـذا          

 وال تزال   اال، ولو بالتخفيف أو احلد من العوائـق اليت كانت وما تزال تعاين منها العالقات اليت كانت               
  .تربطها بالعامل الرأمسايل املصنع 

  
  مت حبمد اهللا                 
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   ***ـــرسالفهـ****     
  01ص ...................  …………………………………………………………………… :املقـدمـة 

  
  الفصـل التمهيـدي             

  06ص  ……………….……                                                      بـراءة االختراع حمل االستغالل 

07ص  ………………………………………ل النظام القانوين لرباءة االختراع حمل االستغال  :املبحث األول

  08ص ……….……………….……: الشروط املوضوعية الستحقاق براءة االختراع  : املطلب األول  

  08ص.. ……………………………………………..: الشروط اإلجيابية : الفرع األول     

  18ص . ……………………………………………..: الشروط السلبية  : الفرع الثاين      

  21 ص.…………………………………………………..: الشروط الشكلية  : املطلب الثـاين  

  22ص ……………………………...…:صاحب احلق يف تقدمي طلب الرباءة : الفرع األول     
  27 ص………………...………………..…. :إجراءات تقدمي طلب الرباءة : الفرع الثاين      

  32 ص…………………………………………:الوضعية القانونية لصاحب براءة االختراع : املبحث الثـاين
  32ص ……………….: حق صاحب الرباءة يف احتكار استغالل االختراع موضوع الرباءة : لاملطلب األو  
  33 ص……………………………..: املدة القانونية الحتكار استغالل الرباءة : الفرع األول     
  35ص.. ……………………………. :نطاق احلق يف احتكار استغالل الرباءة : الفرع الثاين      
  36ص. ……………………………. :نية املكرسة حلق احتكار االستغاللاحلماية القانو : املطلب الثاين  
  36 ص..………………………………………………..: احلماية العامة : الفرع األول     
  .38 ص.………………………………………………...:احلماية اخلاصة: الفرع الثاين      

  
  البـــاب األول             
  43ص   ….……………: طرق االستغالل الغري ناقلة مللكية براءة االختراع         
  الفصـل األول               
  45ص……..……..……………: الطـرق اإلرادية             

  46ص ……………………….….………………: عقد ترخيص استغالل براءة االختراع  : املبحث األول
  47ص.. ….………………………: التكييف القانوين لعقد الترخيص وقواعده العامة  : املطلب األول  
  48ص………….………………………: ية لعقد الترخيص الطبيعة القانون: الفرع األول     
  51ص...…………………………: القواعد العامة اليت حتكم عقد الترخيص : الفرع الثاين      
  59ص... ………………………………: اآلثار القانونية املترتبة على عقد الترخيص  : املطلب الثاين  
  59ص.………..……………: االلتزامات املترتبة على طريف عقد الترخيص :  الفرع األول      
  74ص….………………: طرق تسوية املنازعات الناشئة عن عقد الترخيص : الفرع الثاين       

  81ص ……….…………………………….…………………: رهن براءة االختراع  : املبحث الثاين
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  82ص….…..…………………… :رهن براءة االختراع املدجمة يف احملل التجاري  : املطلب األول  
  82ص….……………… :ختراع كعنصر من عناصر احملل التجاريبراءة اال: الفرع األول     
  84ص…………………………………………: شروط إنشاء الرهن : الفرع الثاين     
  88ص……..………………………………………………: آثـار الرهن  : املطلب الثاين  
  88 ص………………………………………:بالنسبة للمدين الراهن : الفرع األول     
  89ص.. ...………………………….…………: ن بالنسبة للدائن املر: الفرع الثاين     

              
  الفصـل الثـاين 

  92ص ..................……….…............……الطـرق اجلبـريــة                                             

  
  94ص...……………………...…………….………… :الترخيص اإلجباري وتطوره  : املبحث األول

  94 ص..………………….……....…:ص اإلجباري ومراحل تطوره نشأة الترخي : املطلب األول  
  97ص………..… :أحكام الترخيص اإلجباري يف إتفاقية باريس وفقا آلخر التعديالت  : املطلب الثاين  

  99ص.. …………………….…………: أحكام الترخيص اإلجباري يف التشريع اجلزائري : املبحث الثاين 
  100 ص………………………: االستغالل أو النقص فيه التراخيص اإلجبارية لعدم: ملطلب األول ا  
  101ص ………………………..….…: شروط منح الترخيص اإلجباري: الفرع األول     
  104ص…………..…………...:إجراءات منح الترخيص اإلجباري وسحبه: الفرع الثاين     
  106ص …...………………………: التراخيص اإلجبارية التلقائية وجزاء السقوط : املطلب الثاين  
  106ص……………………………...…: التراخيص اإلجبارية التلقائية : فرع األول ال    
  109ص…………………………………: جزاء سقوط براءة االختراع : الفرع الثاين      
  البـــاب الثـــاين          
  112ص……...………… :طرق االستغالل الناقلة مللكية براءة االختراع        
  الفصـل الثــاين            
  114ص………………… :عن براءة االختراع بعوض     عقد التنازل         

  115ص...……………………………..…:النظام القانوين لعقد التنازل عن براءة االختراع : املبحث األول

  116ص.………………………: التكييف القانوين لعقد التنازل عن براءة االختراع : املطلب األول  

  116ص.. ………………………………: الطبيعة القانونية لعقد التنازل : الفرع األول     
  119ص..………………………………………: أشكال عقد التنازل : الفرع الثاين     

  122ص..………………………………: تكوين عقد التنازل عن براءة االختراع : املطلب الثاين  

  122ص..………………………………………: الشروط املوضوعية : الفرع األول     

  126ص.…………………………………………: الشروط الشكلية : الفرع الثاين     

  129ص ……………..………...………………: تنفيذ عقد التنازل عن براءة االختراع : املبحث الثاين 
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  129ص.………………………………………: نقل احلقوق املرتبطة بالرباءة : املطلب األول   

  129ص .…………………………………………: احلقوق املنقولة : الفرع األول     

  130 ص….…………………………………...:احلقوق الغري منقولة : الفرع الثاين     

  132ص...…...……………………: االلتزامات املترتبة على أطراف عقد التنازل  : املطلب الثاين  
  132ص.…...……………………: االلتزامات املترتبة على عاتق املتنازل: الفرع األول     

  139ص.. …..…………………: االلتزامات املترتبة على عاتق املتنازل له : الفرع الثاين     
  ل الثـاينالفصـ            
  142ص……………:    عقد تقدمي براءة االختراع كحصة يف شركة        

  143ص.. ………….……………:الشروط القانونية لعقد تقدمي الرباءة كحصة يف شركة  : املبحث األول

  144ص …...………………………………………: الشروط املوضوعية  : املطلب األول  
  144ص………….……………………………: أطـراف العقد : الفرع األول     
  147ص........…….…………………………………: حملـــه : الفرع الثاين     
  150ص…...…………………………………………: الشروط الشكلية : املطلب الثاين   
  150ص.....……………………………………………: الكتابة : الفرع األول     

  151 ص………………………………………………:الشهـر: الفرع الثاين     

152 ص……………………:ملترتبة على تقدمي الرباءة كحصة يف شركة اآلثار القانونية ا : املبحث الثـاين

  153ص…...………………………………: إنتقال احلقوق املرتبطة بالرباءة  : املطلب األول  

  153 ص:احلقوق النامجة عن حاالت املسامهة برباءة االختراع كحصة يف شركة :الفرع األول    
  155 ص………..: املساهم ا يف الشركة فقدان احلقوق الواردة على الرباءة: الفرع الثاين     

  156 ص…..…………………:مصري براءة  االختراع عند بطالن وحل الشركة  : املطلب الثاين  
  156ص..……………………………: حاالت بطالن وحل الشركة : الفرع األول     

  158ص…….………: حقوق الناقل لرباءة االختراع وقت تصفية الشركة : الفرع الثاين     

  160 ص .………………………………………………...………………………:اخلـامتة 
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  ـــــــ املــراجــع ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

   :املراجـع باللغـة العربية: أوال 
   :ـةأ ـ املراجـع العام

  
ـ الوجيز يف التشريعات الصناعية ، اجلزء الثاين، دار النهضة العربية، القاهرة ، ) 1:        مسيحة القليويب  . ـ د

1967.  
  .1968ـ املوجز يف امللكية الصناعية والتجارية ، مكتبة القاهرة احلديثة ، ) 2                

  1998الصناعية ، دار النهضة العربية ، الطبعة الثانية ، مصر،ـ امللكية ) 3                                 
  .1983ـ امللكية الصناعية، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر، ) 4: عباس حلمي املرتالوي . ـ د
  .1971ـ امللكية الصناعية واحملل التجاري ، دار النهضة العربية ، القاهرة، ) 5:      حممد حسين عباس .ـ د
  .1967ـ التشريع الصناعي ، دار النهضة العربية، القاهرة ، ) 6                                 
  ـ امللكية الصناعية والتجارية ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، ) 7:      صالح زين الدين . ـ د

  .2000                                        عمان، 
  إتفاقية ( ـ  أسس ومبادئ إتفاقية اجلوانب املتصلة بالتجارة من حقوق امللكية الفكرية ) 8:  ام الدين عبد الغين حس.ـ د

  .1999دار النهضة العربية ، الطبعة األوىل، القاهرة ، ) التريبس .                                  الصغري
  مللكية الصناعية والتجارية ،دار النهضة العربية، الطبعة الثانية، القاهرة، ـ الوجيز يف ا) 9:    محد حممد محد اهللا  . ـ د
  .1964ـ الوسيط يف األموال التجارية ، اجلزء الثالث ، مطبعة ضة مصر، القاهرة، )10:      أكثم أمني اخلويل . ـ د
جلامعية بن عكنون، اجلزائر، ـ استغالل براءات االختراع، ديوان املطبوعات ا)11مسري مجيل حسني         .ـ د

1984.  
  ـ امللكية الصناعية وفق القوانني اجلزائرية، ديوان املطبوعات اجلامعية، بن عكنون ،) 12.                      الفتالوي 

  .1988                                          اجلزائر، 
  ماية االختراعات ونقل التكنولوجيا إىل الدول النامية، ـ النظام القانوين حل) 13:       جالل أمحد خليل .ـ د

  .1983                                           مصر، 
  .1971ـ األعمال التجارية والتجار واملؤسسة التجارية، بريوت، ) 14:             إدوارد عيد . ـ د
يف اآلليات القانونية للتبعية الدولية ، دار املستقبل ـ نقل التكنولوجيا، دراسة ) 15:      حسام حممد عيسى. ـ د
  العريب،

  .1987                                           الطبعة األوىل، القاهرة، 
  ـ الوجيز يف امللكية الصناعية والتجارية، دار الفرقان للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل،      ) 16:صالح الدين عبد اللطيف.ـ د
  .1983 ـ 1982  الناهي                              األردن ،     
  ـ نقل التكنولوجيا من الناحية القانونية ، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب اجلامعي،) 17    :حمسن شفيق . ـ د

  .1984                                           مصر، 
  .1949 األول، اإلسكندرية، ـ القانون التجاري املصري، اجلزء) 18         
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   .1999ـ القانون التجاري ، دار املطبوعات اجلامعية ، اإلسكندرية ، ) 19:          علي البارودي . ـ د 
   باالشتراك مع 

  .حممد السيد الفقي . د
  ـــــــ املــراجــع ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  لتنظيم القانوين للتجارة، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،ـ ا) 20:       هاين حممد دويدار . ـ د 
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