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امللخص:
حعخبر اإلالىُت الصىاعُت والخجاعٍت مً أَم أكؿام خلىق اإلالىُت الفىغٍت خُث حشخمل على بغاءاث
الازتراع والعالماث الخجاعٍت والغؾىم والىماطج الصىاعُت وغحرَا مً الخلىق ،وجدخل بغاءاث الازتراع
أَمُت هبحرة مً بحن عىاصغ اإلالىُت الصىاعُت والخجاعٍت بؿبب صوعَا الهام في حصجُع البدث العلمي
ً
والابضاع والابخياع الظي ًىعىـ صاةما على الخلضم الصىاعي والخىىىلىجي ،وكض واهذ بغاءاث الازتراع في
صولت ؤلاماعاث العغبُت اإلاخدضة مىـمت بمىحب اللاهىن الاجداصي عكم  44لؿىت  1992بشأن جىـُم
ً
وخماًت اإلالىُت الصىاعُت لبراءاث الازتراع والغؾىم والىماطج الصىاعُت ،وهـغا للصىع َظٍ اللاهىن
عً مىاهبت الخؼىعاث الخاصت باإلاعاًحر الضولُت للخماًت اإلاىصىص عليها في اجفاكُاث مىـمت الخجاعة
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 بشأن جىـُم وخماًت اإلالىُت الصىاعُت2002  لؿىت17 العاإلاُـ ـت فلض صضع اللاهىن الاجداصي عكم
 وكض جظمً اللاهىن الجضًض بُان بالشغوغ اإلاىطىعُت والشيلُت الىاحب،لُىاهب َظٍ الخؼىعاث
.جىافغَا للخصىٌ على بغاءة الازتراع وخلىق والتزاماث مالً البراءة
 العالماث-  مىـمت الخجاعة العاإلاُت- اليلماث اإلافخاخُت – بغاءة الازتراع – اإلالىُت الصىاعُت
.الخجاعٍت– اإلالىُت الفىغٍت
Abstract:
Industrial and commercial property is one of the most important
sections of intellectual property rights, which includes patents,
trademarks, industrial designs and other rights. And technological,
Patents in the United Arab Emirates were regulated by Federal Law
No. 44 of 1992 on the Regulation and Protection of Industrial Property
for Patents and Industrial Designs, No. 17 of 2002 on the Regulation
and Protection of Industrial Property to Keep Up with These
Developments, The new law contains a statement of the objective and
formal requirements for obtaining the patent and the rights and
obligations of the patent owner
keywords:
Patents - Industrial Property - World Trade Organization- Trademarks
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امللدمت
حعخبر اإلالىُت الصىاعُت والخجاعٍت مً أَم أكؿام خلىق اإلالىُت الفىغٍت خُث
حشخمل على بغاءاث الازتراع والعالماث الخجاعٍت والغؾىم والىماطج الصىاعُت وغحرَا مً
الخلىق ،وجدخل بغاءاث الازتراع أَمُت هبحرة مً بحن عىاصغ اإلالىُت الصىاعُت
والخجاعٍت بؿبب صوعَا الهام في حصجُع البدث العلمي والابضاع والابخياع الظي ًىعىـ
ً
صاةما على الخلضم الصىاعي والخىىىلىجي ،وكض واهذ بغاءاث الازتراع في صولت ؤلاماعاث
العغبُت اإلاخدضة مىـمت بمىحب اللاهىن الاجداصي عكم  44لؿىت  1992بشأن جىـُم
ً
وخماًت اإلالىُت الصىاعُت لبراءاث الازتراع والغؾىم والىماطج الصىاعُت ،وهـغا للصىع
َظٍ اللاهىن عً مىاهبت الخؼىعاث الخاصت باإلاعاًحر الضولُت للخماًت اإلاىصىص عليها في
اجفاكُاث مىـمت الخج ـاعة العاإلاُت فلض صضع اللاهىن الاجداصي عكم  17لؿىت 2002
بشأن جىـُم وخماًت اإلالىُت الصىاعُت لُىاهب َظٍ الخؼىعاث ،وكض جظمً اللاهىن
الجضًض بُان بالشغوغ اإلاىطىعُت والشيلُت الىاحب جىافغَا للخصىٌ على بغاءة
الازتراع وخلىق والتزاماث مالً البراءة ،فأوضر أن بغاءة الازتراع ئطا ما مىدذ بعض
اؾدُفائها للشغوغ اإلاىطىعُت والشيلُت التي ًخؼلبها اللاهىن ،فانها جغجب لصاخبها ؾىاء
ً
أوان اإلاسترع هفؿه أو اإلاخىاػٌ ئلُه خلىكا وجفغض علُه التزاماث .وخم صاخب بغاءة
ً
الازتراع في اؾخغالٌ ازتراعه لِـ مؼللا ،بل ًسظع للُىص كاهىهُت مخعضصة فهىان
كُىص جفغطها اإلاصلخت العامت واللُض الؼمني ئط ٌعمل بامخُاػ الازتراع إلاضة عشغًٍ ؾىت
جبضأ مً جاعٍش جلضًم ػلب الدسجُل ،وَىان كُىص جفغطها ئؾاءة اؾخعماٌ الخم في
البراءة والاؾخغالٌ ،ولهظٍ اللُىص أشياٌ مسخلفت فلض جأزظ شيل الخغمان مً الخم
ً
واؾخمالن البراءة للمصلخت العامت أو الدجؼ عليها جدلُلا للمصلخت الخاصت لضاةني
مالً بغاءة الازتراع ألغغاض الىفاء بضًىنهم ،وكض جأزظ شيل الابؼاٌ مً كبل الجهت
اإلااهدت للبراءة لعضم الخاحت لىحىص مثل َظٍ البراءة ،هما كض جأزظ َظٍ اللُىص شيل
"الغزص ؤلاحباعٍت أو الترازُص ؤلاحباعٍت" إلفؿاح اإلاجاٌ أمام مؿخغل آزغ الؾخغالٌ
ً
بغاءة الازتراع جدلُلا للمصلخت العامت وطلً في خالت عضم كُام مالً البراءة باؾخغالٌ
ً
ازتراعه فعلُا أو جىكفه عً اؾخغالله مضة معُىت أو في خالت عضم هفاًت اؾخغالله
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لخاحت الؿىق ،هما كض جمىذ الغزصت ؤلاحباعٍت للضولت العخباعاث ألامً اللىمي واإلاىفعت
العامت غحر الخجاعٍ ـ ـ ـت أو ألؾباب أزغي.
وكض هـمذ اإلااصة  24مً كاهىن جىـُم وخماًت اإلالىُت الصىاعُت ؤلاماعاحي عكم
 17لؿىت  2002مىطىع مىذ الترازُص ؤلاحباعٍت لبراءة الازتراع ملخصغة في طلً على
خالتي عضم الاؾخغالٌ أو عضم هفاًخه هؿببحن إلاىذ الترازُص ؤلاحباعٍت وطلً بهضف
الخىافم مع أخيام (اجفاكُت جغٍبـ) والتي ٌعخبر الخىكُع عليها مً اإلاخؼلباث ألاؾاؾُت
لالهظمام إلاىـمت الخجاعة العاإلاُت (.)W.T.O
ً
وهـغا لألَمُت البالغت التي ًدـى بها مىطىع الترازُص ؤلاحباعٍت لبراءاث
الازتراع وأزغٍ في جدلُم الخىاػن اإلايشىص بحن اإلاصلخت العامت للمجخمع وععاًت اإلاصلخت
الخاصت للمسترع ،فلض حاء َظا البدث بهضف صعاؾت مىطىع الترازُص ؤلاحباعٍت
وجبُان وافت الجىاهب اإلادُؼت بها مع مداولت وطع خلىٌ كاهىهُت إلاىاحهت الصعىباث
التي كض حعترض ػغٍم جؼبُلها.
فيل فىـغة ًخـم الخىصـل ئليهـا وٍيخـج عنهـا خـل مشـيلت معُىـت فـي مجـاٌ الخلىُـت
ً
حعـض ازتراعا ًمىــذ صاخبهــا عنهــا بىـ ًـاء علــى ػلــب وزُلــت أو ب ـغاءة ازخ ـغاع جصضعَــا حهــت
عؾــمُت فــي الضولــت؛ فُخمخــع اإلاسخــغع بالخماًــت اللاهىهُــت الزتراعه ،وٍىــىن لــه خــم
ً
اخخــياع اؾــخغالله و الخصــغف فُــه إلاــضة ػمىُــت مدــضصة كاهىها وبأوطــاع معُىــت ًــإوٌ
باهلظائهــا الازتراع ئلـى اإلاجخمـع .فصـضوع بـغاءة الازخـغاع ًيشـأ بهـا إلاالىهـا خـم اؾـخئثاع
(ً ) Right Exclusiveخمخع بالخماًــت اللاهىهُــت لُىفــغص بــه مالــً الب ـغاءة صون غُــغٍ ئط
ً
ً
لِـــ للغُــغ اؾخغاللها ما لم ًىً َىان جغزُص بظلً ،ؾىاء أوان ازخُاعٍا أو ئحباعٍا،
وألازحر ئهما َى اؾخثىاء مً أصل اؾخغالٌ الازتراع اإلاىفىٌ بالبراءة للمسترع ؾىاء باشغ
ً
طلً بىفؿه أو عً ػغٍم غحرٍ بالترزُص له ازخُاعٍا ،فالغاًت جىمً في جدلُم اؾخغالٌ
الازتراع لإلفاصة مىه ،فان لم ًخدلم طلً فال مفغ مً الترزُص ؤلاحباعي ،بل كض ًصضع
اللغاع بالترزُص ؤلاحباعي ختى وئن وان َىان اؾخغالٌ ولىً لِـ باللضع الظي ًفي
بداحاث الؿىق ،هما كض ًمىذ العخماص اؾخغالٌ ازتراع على آزغ ،وكض ًيىن لضواعي
جدلُم مصالر عامت أو بؿبب مماعؾاث غحر جىافؿُت .وكض أَخم اإلاجخمع الضولي بهظٍ
ً
ً
اإلاؿألت اَخماما بالغا خُث هجض أن الىزُلت الخخامُت لجىلت ألاوعحىاي التي علضث في
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ؾىت  1994ملخم (،1ج) اجفاكُت الجىاهب اإلاخصلت بالخجاعة في خلىق اإلالىُت الفىغٍت
(اجفاكُت جغٍبـ) والتي باجذ ؾاعٍت اإلافعىٌ مىظ ؾىت  ،1995كض ألؼمذ الضوٌ ألاعظاء
بمغاعاة أخيام اإلاىاص مً  12 -1مً اجفاكُت باعَـ لخماًت اإلالىُت الصىاعُت لؿىت
 1883خُث حعض اإلااصة الخامؿت مً َظٍ الاجفاكُت هي اإلاصضع الغةِس ي ألخيام
الترازُص ؤلاحباعٍت لبراءاث الازتراع بؿبب حعؿف مالً بغاءة الازتراع في مباشغجه
لخله الاؾخئثاعي ،وزاصت عضم اؾخغالله لالزتراع أو عضم هفاًت الاؾخغالٌ ،ئال أن
اجفاكُت جغٍبـ اإلاشاع ئليها أعالٍ جظمىذ خاالث أزغي إلاىذ الترازُص ؤلاحباعٍت ،هما
ً
فغطذ شغوػا مشضصة إلاىدها.
ً
وأزحرا ًمىً اللىٌ بأن الترازُص ؤلاحباعٍت حعخبر مً أهثر الىؾاةل اللاهىهُت
اإلاخاخت فعالُت في الخض مً آلازاع الؿلبُت للخم الاؾخئثاعي الظي جمىده بغاءة الازتراع
إلاالىها ،زاصت عىضما جخؼلب اإلاصلخت العامت اؾخغالٌ الازتراع مدل البراءة أو عىض
ئحجام صاخب البراءة عً اؾخغالٌ ازتراعه إلفاصة اإلاجخمع مىه أو خحن ًلخض ي طلً
الاؾخغالٌ خماًت اإلاىافؿت في اإلاجخمع أو وحىص اعجباغ بحن الازتراعاث بدُث ًصاع ئلى
ً
ً
الترزُص ئحباعٍا للغحر باؾخغالٌ الازتراع مدل الخماًت اللاهىهُت مغاعاة للصالر العام
وعغبت مً اإلاشغع في جدلُم اؾخلغاع اإلاجخمع وهمىٍ وجؼىعٍ(.)1
أهميت املوضوع:
ً
ً
جىمً أَمُت مىطىع َظا البدث في أهه ًدىاوٌ بالضعاؾت مىطىعا مخمحزا طا
ً
كُمت عالُت وَعخبر بمثابت فغصت َامت للعمل الىػني اإلادخمل التي ًجب أن ًداغ علما
بها ول اإلاؿإولحن عً الاكخصاص الىػني بالضولت وعً جىفحر الاخخُاحاث ألاؾاؾُت
للمىاػىحن ؾىاء في الجهاػ الخيىمي أو في وخضاث ؤلاهخاج باللؼاع العام والخاص أو في
ول اإلاجاالث الخىىىلىحُت ومً بُنها مىخجاث الغظاء والضواء ،باإلطافت ئلى أنها جمثل
وؾُلت عملُت لخدلُم الخىاػن مع الخلىق الاؾخئثاعٍت التي بلغذ مؿخىٍاث عالُت وغحر
( )1عبضهللا الخشغوم ،الترازُص ؤلاحباعٍت لبراءاث الازتراع ،صعاؾت ملاعهت في اللاهىن ألاعصوي واللاهىن
اإلاصغي واجفاكُتي باعَـ وجغٍبـ ( ،)Tripsبدث ميشىع على شبىت ؤلاهترهذ على مىكع بعىىان
 ،www.lawjo.netجم الضزىٌ ئلُه بخاعٍش ً 22ىهُى  ،2017ص.05
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مؿبىكت مً الخىىع واللىة والتي باث أصخاب اإلالىُت الصىاعُت ًخمخعىن بها آلان في ؿل
الشغعُت الضولُت الجضًضة ،بل ئهه ًجب الىـغ ئلى الترزُص ؤلاحباعي على أهه آلُت جخاح
مً زاللها فغص َامت للخىافـ بحن ول اإلاىخجحن واإلاىعصًً للؿلع والخضماث ،هما أنها
ً
جدُذ فغصا َامت لغحاٌ الصىاعت اإلادلُحن لإلفاصة مً الخىىىلىحُا اإلادمُت على أعض
الىػً بخؼبُلها في ؿغوف الؼىاعب والظغوعاث اللىمُت خُث ًيىن ئصضاعَا مباح
ً
عىضما ًثبذ أنها ال حشغل مدلُا أو أن حشغُلها ال ًفي باخخُاحاث اإلاىاػىحن وباألزص
باليؿبت للؿلع الخؿاؾتَ .ظا ئلى حاهب مساػبت علماء البدث العلمي والخؼىٍغ في
البالص لبظٌ اإلاؼٍض مً الجهض لخىلُض الخىىىلىحُا الالػمت للمىخجاث البضًلت أو ئًجاص ػغق
ئهخاج بضًلت ال جسل بدلىق مالً البراءة وما فيها مً معلىماث مدمُت وطلً بهضف
جسفُف آزاع اإلاماعؾاث الاخخياعٍت وألازمان الباَـت التي ًخلاطاَا صاخب اإلالىُت
الصىاعُت عً اإلاجخمع.
إشكاليت املوضوع:
على الغغم مً جلً اإلاؼاًا العضًضة التي ًدللها جؼبُم مفهىم الترازُص
ؤلاحباعٍت لبراءاث الازتراع مً خُث طماهه وصىٌ الخىىىلىحُا الخضًثت ليافت مفاصل
الاكخصاص الىػني ،ئال أن جبني َظا اإلافهىم ًثحر العضًض مً الصعىباث اللاهىهُت ؾىاء
جلً التي جخعلم بالصُاغاث اللاهىهُت للمىاص اإلاىـمت له ،أو جلً التي جخعلم بخؼبُم
آلُاجه وجىفُظَا على مسخلف الصعض واإلاؿخىٍاث .ألامغ الظي ًثحر مً زالٌ َظٍ الضعاؾت
ؤلاشيالُت الخالُت واإلاخمدىعة خىٌ الؼبُعت اللاهىهُت للترازُص ؤلاحباعٍت لبراءاث
الازتراع في ؿل الىـام اللاهىوي ؤلاماعاحي والضولي ،والضافع اللاهىوي والعملي مً وعاء
ؾعي اإلاشغع ؤلاماعاحي ئلى جىـُم وافت اإلاؿاةل اإلاغجبؼت بها بأخيام خضًثت مخؼىعة
جظبؽ خضوصَا وجمىع اؾخسضامها بشيل غحر ؾلُم جخجلى فُه صىعة مً صىع الاعخضاء
الصاعر على خلىق الغحر .وٍىضعج جدذ َظٍ الاشيالُت الدؿاؤالث الخالُت:
.1ماَى حجم الخعضًالث التي أصزلها اإلاشغع ؤلاماعاحي على أخيام الترازُص
ً
ؤلاحباعٍت لبراءاث الازتراع وفلا إلاا َى واعص باللاهىن الجضًض عكم  17لؿىت  2002ملاعهت
ً
بما وان واعصا باللاهىن اللضًم عكم  44لؿىت 1992؟

التراخيص اإلجبارية لبراءات االختراع وفقا ً ألحكام قانوى تنظين وحواية الولكية الصناعية
اإلهاراتي واإلتفاقيات............................ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َ.2ل ألاخيام التي أوعصَا اإلاشغع ؤلاماعاحي في كاهىن جىـُم وخماًت اإلالىُت
الصىاعُت عكم  17لؿىت  2002مخفلت مع أخيام اجفاكُتي باعَـ وجغٍبـ؟
ً
ً
َ.3ل اؾخؼاع اإلاشغع ؤلاماعاحي فهم اجفاكُتي باعَـ وجغٍبـ فهما صكُلا ًخجاوػ
الىصىص اللاهىهُت ئلى العلت والهضف مً َظٍ الاجفاكُاث؟
املىهج املخبع:
لخدلُم غاًاث َظا البدث فلض جم الاعخماص على اإلاىهج اإلالاعن والظي يهخم
ً
بضعاؾت مفهىم الترازُص ؤلاحباعٍت لبراءاث الازتراع وفلا ألخيام كاهىن جىـُم وخماًت
ً
اإلالىُت الصىاعُت ؤلاماعاحي عكم  17لؿىت  2002ملاعهت باالجفاكُاث الضولُت الىبري في
َظا اإلاجاٌ وهي اجفاكُت باعَـ بشأن خماًت اإلالىُت الصىاعُت لؿىت  1883واجفاكُت
جغٍبـ بشأن خلىق اإلالىُت الفىغٍت اإلاغجبؼت بالخجاعة لؿىت  1994وجىـُم اإلاعلىماث
الخاصت به بشيل حؿلؿلي ،والخعغٍف بيافت حىاهبه وجبُان اإلاؼاًا وجلخُص صوع َظا
اإلافهىم والظي ًمـ في جؼبُله وافت شغاةذ اإلاجخمع ،مع جدلُل الصعىباث اللاهىهُت
التي حعترض ػغٍم الخؼبُم ألامثل له ومداولت وطع الخلىٌ اإلاىاؾبت لها وباألزص جلً
الصعىباث اإلاغجبؼت بالصُاغاث اللاهىهُت للدشغَعاث اإلاىـمت.
الخطت:
ولخبؿُؽ عملُت جىاوٌ مفهىم الترازُص ؤلاحباعٍت لبراءاث الازتراع واإلاؿاةل
ً
اإلاغجبؼت به وفلا ألخيام كاهىن جىـُم وخماًت اإلالىُت الصىاعُت ؤلاماعاحي عكم  17لؿىت
ً
 2002واجفاكُتي باعَـ وجغٍبـ مً زالٌ َظا البدث وطماها للدؿلؿل العلمي الؿلُم
للمعلىماث والبُاهاث فلض جم جلؿُم البدث ئلى ملضمت عامت جخظمً في مجملها ؤلاػاع
العام للمىطىع وبعع اإلاعلىماث الغةِؿُت التي ؾِشملها الخىاوٌ ومً زم جلؿُم
ً
البدث وفلا إلاا ًلي:
ملضمت:
اإلابدث ألاوٌ :ما َُت الترازُص ؤلاحباعٍت لبراءاث الازتراع
اإلاؼلب ألاوٌ :حعغٍف الترازُص ؤلاحباعٍت لبراءاث الازتراع
اإلاؼلب الثاوي :شغوغ مىذ الترازُص ؤلاحباعٍت لبراءاث الازتراع
اإلاؼلب الثالث :أَمُت الترازُص ؤلاحباعٍت لبراءاث الازتراع في هلل الخىىىلىحُا
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اإلابدث الثاوي :خاالث مىذ الترازُص ؤلاحباعٍت لبراءاث الازتراع
اإلاؼلب ألاوٌ :الخاالث الخاصت باألمً اللىمي أو الـغوف الؼاعةت أو اإلاىفعت
العامت غحر الخجاعٍت
اإلاؼلب الثاوي :الخاالث الخاصت بعضم اؾخغالٌ الازتراع أو عضم هفاًت َظا
الاؾخغالٌ
اإلاؼلب الثالث :الخاالث الخاصت بخىكف اؾخغالٌ الازتراع إلاضة معُىت
اإلاؼلب الغابع :الخاالث الخاصت باالزتراعاث اإلاغجبؼت
اإلاؼلب الخامـ :الخاالث الخاصت باإلادافـت على الصخت العامت والخغظًت أو
زضمت اإلاصلخت العامت
املبحث ألاول  :ما هيت التراخيص إلاجباريت لبراءاث الاختراع
اهؼللذ فىغة الترازُص ؤلاحباعٍت مً التزام مالً البراءة باؾخغالٌ ازتراعه
في الضولت اإلااهدت لهظٍ البراءة ولظلً وان حؼاء عضم اؾخغاللها َى ؾلىغ َظٍ البراءة،
وَظا ما وان علُه الىطع في كاهىن بغاءاث الازتراع الفغوس ي اللضًم لؿىت  1844زم
حاءث اجفاكُت باعَـ لخأهض في ماصتها الخامؿت على خم الضوٌ في فغض حؼاء الؿلىغ
حغاء ؤلازالٌ بااللتزام باؾخغالٌ بغاءة الازتراع ئلى أن عضلذ َظٍ اإلااصة في مإجمغ الَاي
عام  1925مً زالٌ جبني هـام الترازُص ؤلاحباعٍت ئلى حاهب الؿلىغ هجؼاءاث
لإلزالٌ باالؾخغالٌ ،وفي عام  1934أصزلذ حعضًالث أزغي على هص اإلااصة الخامؿت
ً
اإلاشاع ئليها آهفا في مإجمغ لىضن ومظمىن َظٍ الخعضًالث َى اعخباع الؿلىغ حؼاء زاهىي
اخخُاػي ال ًخم اللجىء ئلُه ئال ئطا لم ًىفي الترزُص ؤلاحباعي لخضاعن حعؿف مالً
البراءة في مباشغة خله الاخخياعي ،وال ًجىػ اجساط َظا الجؼاء كبل اهلظاء ؾيخحن على
ً
مىذ الترزُص ؤلاحباعي وفلا إلاا هص علُه البىض أ مً الفلغة الثالثت مً اإلااصة الخامؿت
مً اجفاكُت باعَـ .ولخدضًض مفهىم الترازُص ؤلاحباعٍت لبراءاث الازتراع وشغوػها
وأَمُتها في هلل الخىىىلىحُا فلض جم جلؿُم َظا اإلابدث ئلى زالزت مؼالب هدىاوٌ في
ألاوٌ حعغٍف الترازُص لبراءاث الازتراع والجهت اإلاسخصت باصضاعَا وجىُُفها اللاهىوي،
فُما ًخم الخؼغق في اإلاؼلب الثاوي ئلى شغوغ مىذ الترازُص ؤلاحباعٍت لبراءاث الازتراع،
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أما اإلاؼلب الثالث فلض زصص لخبُان أَمُت الترازُص ؤلاحباعٍت لبراءاث الازتراع في
(1
هلل الخىىىلىحُا
املطلب ألاول  :مفهوم التراخيص إلاجباريت لبراءاث الاختراع
لخىطُذ اإلالصىص بالترازُص ؤلاحباعٍت لبراءاث الازتراع البض مً الخضًث عً
مىكف اللاهىن ؤلاماعاحي عكم  17لؿىت  2002بشأن جىـُم وخماًت اإلالىُت الصىاعُت
لبراءاث الازتراع والغؾىم والىماطج الصىاعُت مً َظا اإلافهىم ،وهظلً مىكف ول مً
اجفاكُتي باعَـ و جغٍبـ وما جىصل ئلُه الفله اللاهىوي بازخالف مضاعؾه بهظا
الخصىص ،وجدضًض الجهت اإلاسخصت بمىذ َظٍ الترازُص ؤلاحباعٍت لبراءاث الازتراع ،مع
بُان الخىُُف اللاهىوي لها ،وفي ؾبُل جبؿُؽ الخىاوٌ فلض جم جلؿُم َظا اإلاؼلب ئلى
زالزت أفغع ًخم مً زاللها جبُان وافت الجىاهب اإلاىضخت أعالٍ.
الفزع ألاول  :حعزيف التراخيص إلاجباريت لبراءاث الاختراع
ً
وفلا ألخيام اللاهىن ؤلاماعاحي عكم  17لؿىت  2002بشأن جىـُم وخماًت
اإلالىُت الصىاعُت لبراءاث الازتراع والغؾىم والىماطج الصىاعُت لم ًغص حعغٍف واضر
ومدضص إلافهىم الترازُص ؤلاحباعٍت ،ئال أن اإلااصة ألاولى مً اللاهىن وجدذ باب
الخعغٍفاث وألاخيام العامت أوعصث بعع الخعغٍفاث اإلاغجبؼت بمىطىع البدث مثل
ً ً ً
ً
حعغٍف الازتراع بأهه "الفىغة التي ًخىصل ئليها أي مسترع وجدُذ عملُا خال فىُا حُضا
إلاشيلت معُىت في مجاٌ الخىىىلىحُا" ،وحعغٍف بغاءة الازتراع بأهه "ؾىض الخماًت الظي
جمىده ؤلاصاعة باؾم الضولت عً الازتراع".
ً
ً
وَى طاث اإلاىكف باليؿبت الجفاكُتي باعَـ وجغٍبـ والتي لم جىعص أًظا حعغٍفا
ً
مدضصا إلافهىم الترازُص ؤلاحباعٍت ،ئال أن اإلااصة ألاولى مً اجفاكُت باعَـ أشاعث في
بىضَا الغابع ئلى مشخمالث بغاءة الازتراع واإلاخمثلت في "مسخلف أهىاع البراءاث الصىاعُت
التي جلغَا حشغَعاث صوٌ الاجداص هبراءاث الاؾخحراص وبغاءاث الخدؿحن وبغاءاث شهاصاث
ؤلاطافت وغحرَا" ،هما أن اإلااصة الؿابعت والعشغون مً اجفاكُت جغٍبـ خضصث في بىضَا
( )1أخمض ؾىٍلم العمغي ،بغاءاث الازتراع ،الؼبعت ألاولى ،صاع الثلافت لليشغ والخىػَع ،عمان،1991 ،
ص.14
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( )1خؿام الضًً الصغحر ،أؾـ ومباصب اجفاكُت الجىاهب اإلاخصلت بالخجاعة مً خلىق اإلالىُت الفىغٍت
(اجفاكُت جغٍبـ) ،الؼبعت ألاولى ،صاع النهظت العغبُت ،اللاَغة ،1999 ،ص.12
( )2اإلاغحع هفؿه ،ص.14
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ألاوٌ اإلاىاص اللابلت للخصىٌ على بغاءاث الازتراع بأنها "أًت ازتراعاث ؾىاء في صىعة
مىخجاث أو ػغق للخصيُع في وافت مُاصًً الخىىىلىحُا ،بشغغ أن جيىن حضًضة جدخىي
على زؼت ئبضاعُت ،وكابلت لالؾخسضام في الخؼبُلاث الصىاعُت.
وفي ؿل َظا اللصىع الدشغَعي في جدضًض اإلالصىص بمفهىم الترازُص
ؤلاحباعٍت ،وان البض مً الخؼغق ئلى الاحتهاصاث الفلهُت اللاهىهُت في َظا اإلاجاٌ ،خُث
هجض أن الفليهان  Arnold & Janickeكض عغفا الترزُص ؤلاحباعي بأهه "ول مىكف
ًدصل فُه صاخب البراءة على ملابل مالي حغاء الخعضي على ازتراعه" .ومما ًإزظ على
َظا الخعغٍف َى جغهحزٍ على حاهب واخض في الترزُص ؤلاحباعي وَى اإلالابل اإلاالي الظي
ًدصل علُه صاخب بغاءة الازتراع ملابل جىاػله الجبري عً ازتراعه صون ؤلاشاعة ئلى
العىاصغ ألازغي للترزُص ؤلاحباعي هضوع الؿلؼت العامت وئعاصة صاخب بغاءة الازتراع
وعفظه للترزُص الاجفاقي والخاالث التي ًجىػ فيها ػلب الترزُص ؤلاحباعي(.)1
وَعغف الضهخىع  Haward Formanالترزُص ؤلاحباعي بأهه "امخُاػ باؾخغالٌ
شخص خم ملىُت فىغٍت عاةض للغحر بضون مىافلت مالً البراءة بأؾلىب ٌشيل في
الىطع العاصي حغٍمت حعضي على بغاءة الازتراع ًىحب اإلاىع بلغاع مً اإلادىمت .ومثل
َظا الامخُاػ ًخىحب مىدت بىاؾؼت اللاهىن بعض ئحغاءاث جإصي ئلى مىذ الترزُص وكض
ًصضع مباشغة صون خاحت إلحغاء ؾابم" .وكض جفىق َظا الخعغٍف على ؾابله مً زالٌ
ئشاعجه ئلى ئعاصة بغاءة الازتراع والخاحت إلحغاءاث كاهىهُت للخصىٌ علُه ،ئال أهه لم ٌشغ
ئلى خاالث الترزُص ؤلاحباعي مً هاخُت والخعىٍع العاصٌ الظي ًمىً أن ًدصل علُه
صاخب البراءة مً هاخُت أزغي(.)2
وَعغف الضهخىع ؾِىىث خلُم صوؽ الترزُص ؤلاحباعي بأهه "ئحغاء ئصاعي
إلاىاحهت ؤلازالٌ بالتزاماث علض ئصاعي مبرم بحن اإلاسترع والؿلؼت العامت ،مدله جىفُظ
ً
ازتراع معحن ئشباعا الخخُاحاث اإلاغافم العامت ،وٍإصي َظا ؤلاحغاء ئلى ئخالٌ الغحر مدل
اإلاسترع ألاصلي صون مىافلخه في جىفُظ ابخياعٍ ملابل حعىٍظه بخعىٍع عاصٌ ًدصل
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ً
علُه مع بلاء الازتراع باؾم صاخبه ألاوٌ" .واؾدىاصا ئلى َظا الخعغٍف جىُُف بغاءة
الازتراع على أنها علض ئصاعي مبرم ما بحن اإلاسترع والؿلؼت العامت مىطىعه جىفُظ ازتراع
بلصض ئشباع اخخُاحاث اإلاغافم العامت ،وبما أن بغاءة الازتراع علض ئصاعي فان مىذ
الترزُص ؤلاحباعي َى ئحغاء ئصاعي جملىه الؿلؼت العامت للؼغف آلازغ في َظا العلض،
ً
وبمىحب َظا ؤلاحغاء ؤلاصاعي فاهه ًخم ئخالٌ الغحر مدل اإلاسترع ألاصلي حبرا عىه بهضف
جىفُظ الازتراع على أن ًلىم طلً الغحر بمىذ حعىٍع عاصٌ لصاخب الازتراع مع بلاء
الازتراع باؾم اإلاسترع ألاوٌ هدم معىىي له(.)1
وباؾخعغاض الخعغٍفاث الؿابلت ًغي الباخث أن الخعغٍف ألازحر َى أكغب
ً
الخعغٍفاث التي كُلذ في جدضًض اإلالصىص بالترزُص ؤلاحباعي فهى أوال ئحغاء ئصاعي على
ً
اعخباع أن بغاءة الازتراع أصال هي علض ئصاعي مبرم بحن اإلاسترع والؿلؼت العامت في الضولت
مىطىعه اؾخغالٌ َظا الازتراع في صازل الضولت التي أصضعث َظٍ البراءة لُلبي خاحاث
اإلاجخمع فيها وبالخالي مً خم الؿلؼت العامت الخضزل ئطا ما أزل صاخب البراءة في
التزامه ججاٍ الضولت في خاالث عضم الاؾخغالٌ أو عضم هفاًخه أو جىكفه عً الاؾخغالٌ
ً
مضة معُىت .وبمىحب َظا الترزُص ؤلاحباعي ًدل الغحر أو الضولت حبرا مدل صاخب
الازتراع الؾخغالله على الىحه ألامثل ملابل حعىٍع عاصٌ وبلاء الخم اإلاعىىي للمسترع
ببلاء اؾمه على َظا الازتراع.
الفزع الثاوي :الجهت املخخصت بإصدار التراخيص إلاجباريت لبراءاث الاختراع
َىان هـامان كاهىهُان مسخلفان فُما ًخعلم بالجهت اإلاسخصت بمىذ الترازُص
ؤلاحباعٍت ،فهىان هـام ٌعؼي الؿلؼت الخىفُظًت ممثلت في ئصاعة بغاءاث الازتراع الخم في
ئصضاع الترازُص ؤلاحباعٍت ومثاٌ طلً الىـام ؤلاهجلحزي وألاإلااوي وألاعصوي ،أما الىـام
آلازغ فُعؼي الازخصاص باصضاع الترازُص ؤلاحباعٍت للؿلؼت اللظاةُت وىنها جدلم

( )1ؾِىىث خلُم صوؽ ،حشغَعاث بغاءاث الازتراع في مصغ والضوٌ العغبُت ،الؼبعت الثاهُت ،ميشأة
اإلاعاعف ،ؤلاؾىىضعٍت ،1988 ،ص.34
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( )1ؾمُدت الللُىبي ،خلىق اإلالىُت الفىغٍت ،الؼبعت الثاهُت ،صاع الثلافت لليشغ والخىػَع ،عمان،
 ،1998ص.44
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الظماهاث اليافُت ألصخاب البراءاث مً خُث مضي لؼوم مىذ الترازُص ؤلاحباعٍت ومً
خُث جلضًغ اإلالابل الظي ًدصل علُه مالً البراءة والىـام اإلاصغي(.)1
وكض أزظ اإلاشغع في صولت ؤلاماعاث بالىـام الثاوي هلاعضة عامت خُث جىص
اإلااصة الثامىت والعشغون مً اللاهىن عكم  17لؿىت  2002بشأن جىـُم وخماًت اإلالىُت
الصىاعُت لبراءاث الازتراع والغؾىم والىماطج الصىاعُت على أهه "ًلضم ػلب الترزُص
ؤلاحباعي ئلى اإلادىمت اإلاسخصت في صىعة صعىي ًسخصم فيها صاخب بغاءة الازتراع أو
شهاصة اإلاىفعت وحعلً بها ؤلاصاعة لخظىع ممثل عنها ،وللمدىمت أن حعؼي الؼغفحن مهلت
ً
جدضصَا لالجفاق فُمها بُنهما ،وٍجىػ مض اإلاهلت ئطا عأث اإلادىمت مبرعا لظلً ،".....ئلى
حاهب ألازظ بالىـام ألاوٌ في خالت اإلاصلخت العامت فىجض اإلااصة الخاؾعت والعشغون مً
اللاهىن اإلاظوىع أعالٍ جإهض على أهه "ً.1جىػ بلغاع مً الىػٍغ ئصضاع جغزُص ئحباعي
باؾخغالٌ ازتراع مشمىٌ بدماًت بغاءة الازتراع أو شهاصة اإلاىفعت ئطا وان لالزتراع
أَمُت للمصلخت العامت.".....
ً
وٍغي الباخث أن الىـام ألاوٌ بدم َى ألاهثر هجاعت إلصضاع الترازُص
ؤلاحباعٍت وىن الؿلؼت ؤلاصاعٍت هي ألاكضع على معغفت اخخُاحاث الؿىق واإلاؼلعت على
ألاؾغاع الصىاعُت وعلى علم باإلاسترعحن وعحاٌ الصىاعت وبالىدُجت أكضع على جدضًض
مضي لؼوم مىذ الترازُص ؤلاحباعٍت ،وبسصىص ما كُل أن عبؽ الترازُص ؤلاحباعٍت
بالؿلؼت اللظاةُت ٌعؼي طماهاث أهبر فُما ئطا عبؼذ الترازُص ؤلاحباعٍت بالؿلؼت
ؤلاصاعٍت فُمىً الغص علُه باللىٌ أن وافت ما ًصضع عً الؿلؼت ؤلاصاعٍت مً كغاعاث
ً
ًيىن كابال للمغاحعت والؼعً علُه أمام الؿلؼت اللظاةُت.
الفزع الثالث :الخكييف اللاهووي للتراخيص إلاجباريت لبراءاث الاختراع
للىكىف على جدضًض الخىُُف اللاهىوي أو الؼبُعت اللاهىهُت إلاىذ الترازُص
ؤلاحباعٍت أوص جبُان أهه في خالت مىذ الترازُص ؤلاحباعٍت فان البراءة جـل كاةمت وٍدخج
بها على اليافت ئال أن الصخص اللاةم على اؾخغالٌ َظٍ البراءة كض حغحر مً صاخب
البراءة ئلى شخص آزغ بمىحب كغاع مً الجهت اإلاسخصت .وٍغجبؽ جىُُف مىذ الترازُص
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ً
ؤلاحباعٍت بخىُُف بغاءة الازتراع أؾاؾا ،فحري بعع الفلهاء أن التزام اإلاسترع باؾخغالٌ
ازتراعه ٌعىص ئلى هـغٍت العلض الاحخماعي ئط أن اإلاسترع عىض جلضمه بؼلب الخصىٌ على
ً
بغاءة الازتراع لخماًت ازتراعه ئهما ًبرم علضا بِىه وبحن الجماعت مظمىهه ػلب الخماًت
الزتراعه ملابل ئفشاء أؾغاع َظا الازتراع ،وَظا العلض ًىلض التزاماث مخلابلت بحن
أػغافه ،أما البعع آلازغ مً الفلهاء فحرص الالتزام الىاكع على واَل اإلاسترع ئلى الـغوف
التي صاخبذ وشأة الخماًت وجؼىعَا وما َضفذ ئلُه الغأؾمالُت مً الخىؾع في ؤلاهخاج
على اعخباع أن ألاؾاؽ اللاهىوي للترازُص ؤلاحباعٍت ًخمثل في خاحاث الخؼىع
الاكخصاصي لضي الجماعت وطغوعة الخؼىع والخلضم الصىاعي مما ٌؿخضعي طغوعة التزام
اإلاسترع باؾخغالٌ ازتراعه بىفؿه أو بالخىاػٌ ؤلاحباعي للغحر الؾخغالٌ الازتراع بشغوغ
معلىلت ،وَىان مجمىعت أزحرة مً الفلهاء جغي أن البراءة عمل واشف وملغ للخم في
الازتراع بدُث جيشأ لصاخبها الخم في اخخياع اؾخغالٌ الازتراع وجمخعه بالخماًت
اللاهىهُت(.)1
وٍإهض ألاؾخاط الضهخىع ؾِىىث خلُم صوؽ عىض خضًثه عً الخىُُف اللاهىوي
للترازُص ؤلاحباعٍت على صفخحن مهمخحن ججب مغاعاتهما باليؿبت لهظٍ الترازُص والتي
جخمثل في:
.1أن الترزُص ؤلاحباعي ٌعخبر بمثابت فسخ لعلض البراءة ما بحن ئصاعة البراءاث
واإلاسترع في خالت ئعاكت الاؾخغالٌ وطلً بؿبب مسالفت اإلاسترع الصغٍدت اللتزامه
باالؾخغالٌ.
.2أن الترزُص ؤلاحباعي ٌعخبر بمثابت علض حضًض في خالتي الازتراعاث اإلاغجبؼت
وعضم هفاًت الاؾخغالٌ جبرمه الؿلؼت العامت مع مؿخغل آزغ(.)2
وَعخلض الباخث أن عأي ألاؾخاط الضهخىع صوؽ اإلاشاع ئلُه أعالٍ في جىُُفه
للترازُص ؤلاحباعٍت َى مً الضكت اللاهىهُت بدُث ٌؿخدم الىكىف عىضٍ ئط أهه ًلىٌ
على الخمُحز بحن خاالث مىذ الترازُص ؤلاحباعٍت اإلاسخلفت ،فأعخبر أن الترزُص ؤلاحباعي
( )1صالح الضًً الىاهي ،الىححز في اإلالىُت الصىاعُت والخجاعٍت ،الؼبعت ألاولى ،صاع الفغكان ،عمان،
 ،1983ص.28
( )2ؾِىىث خلُم صوؽ ،اإلاغحع الؿابم ،ص.41
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ً
ٌعخبر فسخا لعلض البراءة ما بحن ئصاعة البراءاث واإلاسترع في خالت ئعاكت الاؾخغالٌ وطلً
بؿبب مسالفت اإلاسترع الصغٍدت اللتزامه باالؾخغالٌَ ،ظا وججضع ؤلاشاعة َىا ئلى أن
الترزُص ؤلاحباعي ٌعخبر في َظٍ الخالت حؼ ًاء إلاالً البراءة الظي ًخعؿف في اؾخعماٌ
خله الاخخياعي وَظا ما أهض علُه البىض ألاوٌ مً اإلااصة الغابعت والعشغون مً اللاهىن
ؤلاماعاحي عكم  17لؿىت  2002بشأن جىـُم وخماًت اإلالىُت الصىاعُت لبراءاث الازتراع
والغؾىم والىماطج الصىاعُت واللاض ي بأهه "ئطا لم ٌؿخغل مالً البراءة أو شهاصة
اإلاىفعت الازتراع اإلاشمىٌ بالبراءة أو شهاصة اإلاىفعت على ؤلاػالق أو اؾخغله على وحه غحر
ً
واف ،حاػ ليل طي شأن أن ًؼلب وفلا لإلحغاءاث اإلابِىت في اإلااصة  30مً َظا اللاهىن
الخصىٌ على جغزُص ئحباعي وفم الشغوغ الخالُت ،"...:ئلى حاهب البىض أ مً الفلغة
الثاهُت مً اإلااصة الخامؿت مً اجفاكُت باعَـ بشأن خماًت اإلالىُت الصىاعُت لؿىت
 1883والتي أعؼذ الضوٌ خم اجساط ئحغاءاث حشغَعُت إلاىذ جغازُص ئحباعٍت هجؼاء
لخعؿف مالً البراءة في مباشغة خله الاؾخئثاعي على ازتراعه .باإلطافت ئلى اعخباع
الترزُص ؤلاحباعي علض حضًض في الخاالث ألازغي مثل الازتراعاث اإلاغجبؼت بالصخت
ً
العامت ،وطلً مغاعاة لخاحاث الخؼىع الاكخصاصي في اإلاجخمع واعخباعاث الىمى والخلضم
الصىاعي(.)1
املطلب الثاوي :شزوط مىح التراخيص إلاجباريت لبراءاث الاختراع
هصذ اإلااصة الغابعت والعشغون مً اللاهىن ؤلاماعاحي عكم  17لؿىت 2002
بشأن جىـُم وخماًت اإلالىُت الصىاعُت لبراءاث الازتراع والغؾىم والىماطج على الشغوغ
الالػمت إلاىذ الترازُص ؤلاحباعٍت لبراءاث الازتراع واإلاخمثلت في "..أ .أن ًيىن كض مض ى على
مىذ البراءة أو شهاصة اإلاىفعت زالر ؾىىاث على ألاكل.
ً
ب.أن ًثبذ ػالب الترزُص بظله حهىصا زالٌ فترة معلىلت ،للخصىٌ على
جغزُص مً مالً البراءة بؿعغ معلىٌ وبشغوغ ججاعٍت معلىلت ،وجدضص الالةدت
الخىفُظًت لهظا اللاهىن ؤلاحغاءاث اإلاؼلىبت في َظا الشأن.
ً
ج.أال ًيىن الترزُص مؼللا ،وٍجىػ أن جخظمً شغوغ الترزُص ؤلاحباعي
التزاماث وكُىص على ول مً اإلاغزص واإلاغزص له بترزُص ئحباعي.
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ص.أن ًيىن الترزُص لؿض اخخُاحاث الؿىق اإلادلُت ،وٍلتزم ػالب الترزُص
بخلضًم الظماهاث الالػمت التي جدضصَا الالةدت الخىفُظًت لهظا اللاهىن وطلً الؾخغالٌ
ً
ً
الازتراع اؾخغالال وافُا إلاعالجت أوحه الىلص أو إلالابلت الاخخُاحاث التي أصث ئلى ػلب
الخصىٌ على الترزُص ؤلاحباعي.
ٌ.أن ًدض كغاع الترزُص هؼاق ومضة الترزُص بما ًلخظُه الغغض الظي مىذ
مً أحله.
ً
ً
و.أن ًمىذ مالً بغاءة الازتراع حعىٍظا عاصال.
ػ.أن ًلخصغ اؾخغالٌ بغاءة الازتراع على اإلاغزص له ،وال ًيخلل الترزُص ئلى
الغحر ئال في خالت هلل ملىُت ميشأة اإلاغزص له أو الجؼء مً ميشأجه الظي ٌؿخغل
البراءة وبشغغ مىافلت اإلادىمت اإلاسخصت على َظا الاهخلاٌ.....
ح.ئطا وان الازتراع ًخعلم بخلىُت أشباٍ اإلاىصالث ،ال ًجىػ الترزُص ئال
ً
ً
لألغغاض العامت غحر الخجاعٍت أو لخصبذ مماعؾاث جلغع كظاةُا أو ئصاعٍا أنها غحر
جىافؿُت.".....
َظا ئلى حاهب بعع شغوغ اإلاىذ التي أشاعث ئليها الاجفاكُاث الضولُت وعلى
عأؾها اجفاكُت جغٍبـ بشأن خلىق اإلالىُت الفىغٍت اإلاغجبؼت بالخجاعة لؿىت  1994والتي
أهض على شغغ معاملت ول خالت مً خاالث الترزُص ؤلاحباعي عىض صعاؾت ػلب اإلاىذ
على خضة(.)1
وبالخالي ئطا جىافغث الشغوغ اإلاىضخت أعالٍ بشأن مىذ الترازُص ؤلاحباعٍت،
ً
وحب أن ال ًيىن اإلاىذ ئال باجباع ؤلاحغاءاث اإلادضصة كاهىها ،وطلً بهضف طمان اؾخغالٌ
بغاءة الازتراع اإلامىىخت بمىحب جغزُص ئحباعي بشيل ؾلُم ومىـم ٌعمل على جدلُم
الغاًت مً َظا اإلاىذ وَى جدلُم صالر اإلاجخمع وزضمت أَضافه واإلادافـت على
مىدؿباجه وكُمه وعفاَُخه وٍمىً اًظاح َظٍ الشغوغ مً زالٌ ألافغع الخالُت:
الفزع ألاول :اهلضاء املدة اللاهوهيت على مىح البراءة
()1
حالٌ أخمض زلُل ،الىـام اللاهىوي لخماًت الازتراعاث وهلل الخىىىلىحُا ئلى الضوٌ الىامُت،
الؼبعت ألاولى ،صاع النهظت العصغٍت اللاَغة ،1983 ،ص.11
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ً
خضص اإلاشغع ؤلاماعاحي وفلا لىص البىض أ مً اإلااصة الغابعت والعشغون مً
اللاهىن عكم  17لؿىت  2002بشأن جىـُم وخماًت اإلالىُت الصىاعُت لبراءاث الازتراع
والغؾىم والىماطج الصىاعُت اإلاضة الالػم اهلظاؤَا على مىذ بغاءة الازتراع ختى ًمىً
مىذ جغازُص ئحباعٍت عليها بثالر ؾىىاث على ألاكل .ئال أهه ًمىً الاؾخثىاء مً َظٍ
اإلاضة في الخاالث الخالُت والتي كغعَا اإلاشغع في طاث اللاهىن:
.1خالت صضوع كغاع مىذ الترزُص ؤلاحباعي مً اإلادىمت اإلاسخصت بؿبب خالت
الؼىاعب العامت أو الخاحت العامت اإلالخت أو ئطا وان مىذ الترزُص ؤلاحباعي لغاًت
اؾخسضامه بشيل عامت وبصىعة غحر ججاعٍت.
.2خالت صضوع كغاع مىذ الترزُص ؤلاحباعي مً الىػٍغ اإلاعني ئطا وان لالزتراع
أَمُت مغجبؼت باإلاصلخت العامت للمجخمع.
ولعل اإلاشغع ًيىن كض كصض َىا ومً زالٌ جدضًضٍ مضة كاهىهُت ًجب
ً
اؾدُفاؤَا كبل الخلضم بؼلب للخصىٌ على الترزُص ؤلاحباعي وفلا للمجغي العاصي
لألمىع وبسالف الـغوف الاؾخثىاةُت ،ئلى اًجاص كضع مً الخىاػن بحن مصلخت صاخب
بغاءة الازتراع مً حهت ومصلخت اإلاجخمع مً حهت أزغي ،عً ػغٍم ئفؿاح اإلاجاٌ
اليافي للخأهض مً هُت صاخب بغاءة الازتراع في اؾخغالٌ ازتراعه بما ًسضم الصالر
العام وٍدلم غاًاجه مع عضم ؤلازالٌ بداحاجه الغةِؿُت ،وطلً بخلغٍغٍ ئمياهُت مىذ
الترازُص ؤلاحباعٍت لبراءاث الازتراع بعض مض ي مضة ػمىُت حعخبر مً اإلاضص الؼمىُت
اللصحرة وهي زالر ؾىىاث على مىذ البراءة.
الفزع الثاوي :الطعي للحصول على الترخيص الاجفاقي
ًإهض َظا الشغغ على عضم حىاػ مىذ جغازُص ئحباعٍت للغحر ئال ئطا وان مً
ً
ًىىي الخصىٌ عليها كض بظٌ حهىصا للخصىٌ على جغزُص صاخب الخم في البراءة
(الترزُص الاجفاقي) بأؾعاع وشغوغ ججاعٍت معلىلت وأن مثل َظٍ الجهىص لم ًدالفها
الىجاح في غظىن فترة ػمىُت معلىلت ،وكض أشاع ئلى َظا الشغغ البىض ب مً اإلااصة
الغابعت والعشغون مً اللاهىن عكم  17لؿىت  2002بشأن جىـُم وخماًت اإلالىُت
الصىاعُت لبراءاث الازتراع والغؾىم والىماطج الصىاعُت واللاض ي بلىله بأهه وإلاىذ
ً
الترازُص ؤلاحباعٍت لبراءاث الازتراع ًجب "أن ًثبذ ػالب الترزُص بظله حهىصا زالٌ
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فترة معلىلت ،للخصىٌ على جغزُص مً مالً البراءة بؿعغ معلىٌ وبشغوغ ججاعٍت
معلىلت .".....ئلى حاهب الفلغة ب مً اإلااصة الخاصًت والثالزىن مً اجفاكُت جغٍبـ بشأن
ً
خلىق اإلالىُت الفىغٍت اإلاغجبؼت بالخجاعة لؿىت  .1994ولىً ًجىػ للضوٌ ألاعظاء وفلا
لىص الاجفاكُت مىذ ئعفاء مً شغغ مداولت الخصىٌ على اإلاىافلت اإلاؿبلت لصاخب
الخم في البراءة باؾخغالٌ بغاءجه اجفاكا ،وطلً في خالت وحىص ػىاعب كىمُت أو أوطاع
ً
أزغي ملخت حضا أو في خاالث الاؾخسضام غحر الخجاعي ألغغاض عامت ،وعلُه فان اإلابضأ
العام في مىذ الترازُص ؤلاحباعٍت لبراءة الازتراعاث َى الىصىٌ ئلى اجفاق ما بحن صاخب
البراءة ومً ًغغب في اؾخغاللها (الترزُص الاجفاقي) بأؾعاع وشغوغ ججاعٍت معلىلت،
وطلً كبل جلضًم ػلب الخصىٌ على الترزُص ؤلاحباعي وأن حؿخمغ َظٍ الجهىص التي
بظلذ فترة ػمىُت معلىلت ،وأن ال جيخهي َظٍ الجهىص ئلى هجاح(.)1
ئال أن َظا الشغغ ًمىً ججاَله في خالت وحىص ػىاعب جمـ ألامً اللىمي
ً
للضولت أو أوطاع أزغي ملخت حضا أو في خاالث الاؾخسضام غحر الخجاعي ألغغاض عامت،
هما أن اللىاعض التي حاءث بها اإلااصة الخاصًت والثالزىن مً اجفاكُت جغٍبـ بشأن خلىق
اإلالىُت الفىغٍت اإلاغجبؼت بالخجاعة لؿىت  1994هي جىحيهاث عامت للضوٌ اإلاىـمت والتي
جظؼلع بمهمت وطع الدشغَعاث والخىـُماث اللاهىهُت الخاصت بها بما ًخفم وجلً
الخىحيهاث التي صضعث عً اجفاكُت جغبـ بشأن خلىق اإلالىُت الفىغٍت اإلاغجبؼت بالخجاعة
اإلاشاع ئليها أعالٍ(.)2
ً
الفزع الثالث ً:جب أن ال ًكون الترخيص مطللا غير مليد من حيث الىطاق واملدة
ً
جخمثل فلؿفت َظا الشغغ في أهه ًجب أن ًيىن الترزُص ؤلاحباعي ملُضا
بسضمت الغغض الظي أححز مً أحله الترزُص وَظا ما أهض علُه البىض ج مً اإلااصة
الغابعت والعشغون مً اللاهىن ؤلاماعاحي عكم  17لؿىت  2002بشأن جىـُم وخماًت
اإلالىُت الصىاعُت لبراءاث الازتراع والغؾىم والىماطج الصىاعُت واللاض ي بأهه ًجب "أال
ً
ًيىن الترزُص مؼللا ،وٍجىػ أن جخظمً شغوغ الترزُص ؤلاحباعي التزاماث وكُىص
( )1خؿام الضًً الصغحر ،اإلاغحع الؿابم ،ص.23
( )2اإلاغحع هفؿه ،ص.25
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( )1صالح الضًً الىاهي ،اإلاغحع الؿابم ،ص.35
( )2حالٌ أخمض زلُل ،اإلاغحع الؿابم ،ص.27
( )3اإلاغحع الؿابم ،ص.34
 مخبر الحقوق والحريات في األنظمة المق ارنة 
جامعة محمد خيضر  -بسكرة

04

مجلة الحقوق والحريات

على ول مً اإلاغزص واإلاغزص له بترزُص ئحباعي" .ئلى حاهب ما هصذ علُه الفلغة ج
مً اإلااصة الخاصًت والثالزىن مً اجفاكُت جغٍبـ خُث وبمىحبها فان مىذ الترزُص
ً
ؤلاحباعي ًيىن مغجبؼا بخدلُم الهضف مً َظا الترزُص ،ولِـ َىان ما ًمىع أن جمخض
مضة الترزُص ؤلاحباعي ختى نهاًت مضة البراءة ئطا وان اؾخغالٌ البراءة ًخؼلب مضة
ػمىُت ػىٍلت ،ولعل َظٍ الصىعة واإلاغجبؼت بخدضًض مضة الترزُص لهي أبغػ صىع اللُىص
التي ًمىً ؤلاشاعة ئليها وئًغاصَا على الترزُص ؤلاحباعي لبراءة الازتراع(.)1
الفزع الزابع  :جوفير الاختراع في ألاضواق املحليت هو الغاًت من الترخيص إلاجباري
ًجب أن ًيىن الغغض ألاؾاس ي مً مىذ الترازُص ؤلاحباعٍت َى جىفحر الازتراع
ً
في ألاؾىاق اإلادلُت وفلا لىص البىض ص مً اللاهىن ؤلاماعاحي عكم  17لؿىت  2002بشأن
جىـُم وخماًت اإلالىُت الصىاعُت لبراءاث الازتراع والغؾىم والىماطج الصىاعُت واللاض ي
بأهه ًجب "أن ًيىن الترزُص لؿض اخخُاحاث الؿىق اإلادلُت ،وٍلتزم ػالب الترزُص
بخلضًم الظماهاث الالػمت التي جدضصَا الالةدت الخىفُظًت لهظا اللاهىن ،وطلً الؾخغالٌ
ً
ً
الازتراع اؾخغالال وافُا إلاعالجت أوحه الىلص أو إلالابلت الاخخُاحاث التي أصث ئلى ػلب
الخصىٌ على الترزُص ؤلاحباعي" .ئلى حاهب هص الفلغة و مً اإلااصة الخاصًت والثالزىن
مً اجفاكُت جغٍبـ والظي أهض على طغوعة أن ًيىن الهضف مً وعاء مىذ الترازُص
ؤلاحباعٍت َى جىفحر الازتراع في ألاؾىاق اإلادلُت للضوٌ ألاعظاء(.)2
ئن الهضف اإلاباشغ إلاىذ الترازُص ؤلاحباعٍت َى جىفحر اإلاىخجاث مدل الترازُص
ً
في ألاؾىاق اإلادلُت ،ئال أهه ال ٌشترغ أن ًخم جصيُع اإلاىخج مً كبل اإلاغزص له مدلُا
وَظا ٌعني ئمياهُت مىذ جغازُص ئحباعٍت لخىفحر اإلاىخجاث في ألاؾىاق اإلادلُت ختى ولى جم
طلً مً زالٌ اؾخحراصَا مً كبل اإلاغزص له مً الخاعج وزاصت صىاعت ألاصوٍت لعضم
جىافغ الخىىىلىحُا اليافُت في صولت بغاءة الازتراع(.)3
الفزع الخامظ
ً
ًجب أن ال ًكون الترخيص إلاجباري اضخئثاريا
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وَظا الشغغ أهض علُه هص اإلااصة الؿاصؾت والعشغون مً اللاهىن ؤلاماعاحي
عكم  17لؿىت  2002بشأن جىـُم وخماًت اإلالىُت الصىاعُت لبراءاث الازتراع والغؾىم
والىماطج الصىاعُت واللاض ي بأهه "ال ًترجب على مىذ الترزُص ؤلاحباعي عضم مىذ
جغازُص ئحباعٍت أزغي" ،ئلى حاهب الصُاغاث اللاهىهُت لىص البىض أ مً الفلغة
الغابعت مً اإلااصة الخامؿت مً اجفاكُت باعَـ وهص البىض ص مً اإلااصة الخاصًت والثالزىن
ً
مً اجفاكُت جغٍبـ والتي أهضث مجخمعت على عضم حىاػ أن ًيىن الترزُص ؤلاحباعي
ً
اؾخئثاعٍا بأي شيل مً ألاشياٌ ،وٍلصض بهظا الشغغ أن مىذ جغزُص ئحباعي إلاىخج ما،
ال ًدىٌ صون كُام مالً البراءة باؾخغالٌ البراءة بىفؿه أو بالترزُص للغحر باؾخغاللها
على الغغم مً كُام اإلاغزص له باؾخغاللها ،هما ًجىػ للضولت مىذ أهثر مً جغزُص
ئحباعي الؾخغالٌ طاث البراءة(.)1
الفزع الطادص :ضداد ملابل عادل لصاحب الحم في البراءة
َظا الشغغ هص علُه البىض و مً اإلااصة الغابعت والعشغون مً اللاهىن
ؤلاماعاحي عكم  17لؿىت  2002بشأن جىـُم وخماًت اإلالىُت الصىاعُت لبراءاث الازتراع
ً
ً
والغؾىم والىماطج الصىاعُت واللاض ي بأهه "ًمىذ مالً بغاءة الازتراع حعىٍظا عاصال"
خُث ًجب أن ًضفع لصاخب الخم في البراءة حعىٍع عاصٌ خؿب ؿغوف ول خالت مً
الخاالث ،مع مغاعاة اللُمت الاكخصاصًت للترزُص ،وئمياهُت الىـغ في كُمت َظا
ً
الخعىٍع أمام اللظاء ،.وكض أشاعث ئلى َظا الشغغ أًظا الفلغة ح مً اإلااصة الخاصًت
والثالزىن مً اجفاكُت جغٍبـ التي بُيذ أن الخعىٍظاث التي ًدصل عليها مالً البراءة ال
بض أن جيىن وافُت ،ولخدضًض مضي هفاًت َظٍ الخعىٍظاث فال بض مً ألازظ بعحن الاعخباع
ؿغف ول خالت على خضٍ واألوطاع الاكخصاصًت للترزُص هذجم الؿىق الاؾتهالوي
للمىخج مدل البراءة ومضي اإلاىافؿت لهظا اإلاىخج وحجم اإلابالغ التي اهفلذ للىصىٌ ئلى
َظا الازتراع(.)2
الفزع الطابع :عدم جواس الخىاسل عن الترخيص إلاجباري للغير
( )1أخمض ؾىٍلم العمغي ،اإلاغحع الؿابم ،ص.18
()2ؾِىىث خلُم صوؽ ،اإلاغحع الؿابم ،ص.78
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ً
ال ًجىػ إلاً عزص له باؾخغالٌ بغاءة الغحر حبرا الخىاػٌ عنها للغحر وكض أهض
على َظا الشغغ هص البىض ػ مً اإلااصة الغابعت والعشغون مً اللاهىن ؤلاماعاحي عكم 17
لؿىت  2002بشأن جىـُم وخماًت اإلالىُت الصىاعُت لبراءاث الازتراع والغؾىم والىماطج
الصىاعُت واللاض ي بأهه "ًلخصغ اؾخغالٌ بغاءة الازتراع على اإلاغزص له وال ًيخلل
الترزُص ئلى الغحر ئال في خالت هلل ملىُت ميشأة اإلاغزص له أو الجؼء مً ميشأجه الظي
ٌؿخغل البراءة وبشغغ مىافلت اإلادىمت اإلاسخصت على َظا الاهخلاٌ ،وحؿغي  ،."....هما
أشاعث ئلى طاث الشغغ الفلغة ٌ مً اإلااصة الخاصًت والثالزىن مً اجفاكُت جغٍبـ،
وبملخض ى الىصىص ؾالفت الظهغ ال ًجىػ الخىاػٌ عً الترزُص ؤلاحباعي للغحر ئال ئطا
اكترن طلً بالخىاػٌ عً حؼء مً اإلاإؾؿت الخجاعٍت أو الؿمعت الخجاعٍت اإلاخمخعت بظلً
الاؾخسضام مما ًإهض على الاعخباع الصخي ي للترزُص ؤلاحباعي ومغاعاة إلاغهؼ مالً
البراءة ،باإلطافت ئلى طغوعة مىافلت اإلادىمت اإلاسخصت على َظا الخىاػٌ(.)1
ً
مما جلضم ًمىً اللىٌ بأهه ئطا مىذ جغزُص ئحباعي لبراءة ازتراع وفلا
للشغوغ الؿابلت ،فُمىً الؼعً على كغاع الىػٍغ اإلاعني بمىذ َظا الترزُص لضي
اإلادىمت اإلاسخصت ،وطلً بمىحب هص البىضًً غ+ي مً اإلااصة الخاصًت والثالزىن مً
اجفاكُت جغٍبـ والتي حعلذ كغاع مىذ الترزُص ؤلاحباعي للبراءة وكغاع جدضًض الخعىٍع
ً
اإلامىىح إلاً ًجزع مىه البراءة كابال للمغاحعت والؼعً أمام اللظاء أو مً كبل ؾلؼت
مىفصلت أعلى في الضوٌ ألاعظاء ،هما ًملً الىػٍغ اإلاعني بمىحب أخيام اللاهىن الخم
في ئلغاء الترزُص ؤلاحباعي عىض ػواٌ ألاؾباب التي أصث ئلى مىده مع الخفاؾ على
خلىق مً حعللذ مصالخهم بهظا الترزُص ،وَظٍ الخىم كغعجه الفلغة ػ مً اجفاكُت
جغٍبـ والتي جلض ي بأهه ال ًجىػ ئلغاء الترزُص ؤلاحباعي ئطا وان مً اإلاغجر جىغاع
خضور ألاوطاع التي أصث ئلى مىذ الترزُص ؤلاحباعي بشغٍؼت خماًت وافت اإلاصالر
اإلاشغوعت لألشخاص اإلاغزص لهم باؾخغالٌ البراءةً .
وبىاء علُه ال ًجىػ ئلغاء الترزُص
ؤلاحباعي ئطا ما اهفم اإلاغزص له مبالغ مالُت هبحرة ألغغاض اؾدثماع َظٍ البراءة(.)2
الفزع الثامن :دراضت كل حالت من حاالث الترخيص إلاجباري على حدة

التراخيص اإلجبارية لبراءات االختراع وفقا ً ألحكام قانوى تنظين وحواية الولكية الصناعية
اإلهاراتي واإلتفاقيات............................ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لم ٌشغ اإلاشغع ؤلاماعاحي صغاخت ئلى وحىص مثل َظا الشغغ على اعخباع أهه
ًمثل مؿألت بضيهُه جخفم واللىاعض العامت ؾىاء مً الىاخُت الفىُت أو ؤلاصاعٍت ،ئال أهه
ٌؿخفاص مً هص البىض ح مً اإلااصة الغابعت والعشغون مً اللاهىن ؤلاماعاحي عكم 17
لؿىت  2002بشأن جىـُم وخماًت اإلالىُت الصىاعُت لبراءاث الازتراع والغؾىم والىماطج
الصىاعُت واللاض ي بأهه "ئطا وان الازتراع ًخعلم بخلىُت أشباٍ اإلاىصالث ،ال ًجىػ
ً
ً
الترزُص ئال لألغغاض العامت غحر الخجاعٍت أو لخصبذ مماعؾاث جلغع كظاةُا أو ئصاعٍا
ً
ئنها غحر جىافؿُت" .هما هجض لهظا الشغغ أزغا في الفلغة أ مً اإلااصة الثالثت والثالزىن مً
اجفاكُت جغٍبـ  ،وَظا ٌعني أن ول ػلب ًلضم للخصىٌ على جغزُص ئحباعي ًضعؽ في
ؿل ؿغوفه الخاصت ،وال ًجىػ مىذ جغزُص ئحباعي في مجاٌ معحن واللؼاع
الخىىىلىجي إلاجغص اهخماةه لهظا اللؼاع وعضم مىذ جغزُص ئحباعي في كؼاع آزغ صون
بدث ؿغوفه الخاصت(.)1
املطلب الثالث  :أهميت التراخيص إلاجباريت لبراءاث الاختراع في هلل الخكىولوجيا
لبُان أَمُت مىذ الترازُص ؤلاحباعٍت وصوعَا في هلل الخىىىلىحُا ال بض مً
ً
اؾخعغاض مؼاًا وعُىب اإلاىذ وطلً وفلا لللؿُم الخالي:
الفزع ألاول  :مشاًا التراخيص إلاجباريت لبراءاث الاختراع
جخعضص وجدىىع مؼاًا الترازُص ؤلاحباعٍت لبراءاث الازتراع مً واكع اإلاماعؾاث
العملُت ،وٍمىً ئحمالي َظٍ اإلاؼاًا في الىلاغ الخالُت:
.1الترزُص ؤلاحباعي َى العالج الظي ًلضمه اللاهىن لعضم اؾخعماٌ خم
اإلاسترع ،لىً َظٍ اإلاحزة جيىن مىؼلُت في خالت وحىص مىافـ وؾلع بضًلت لىنها غحر
ملبىلت في خالت الازتراع الجضًض.
ٌ.2عالج الترزُص ؤلاحباعي ؿاَغة وطع خض الؾخسضام بغاءاث كؼع الؼغٍم
اإلاؿماة ( )Patentsupressionأي عىضما جلىم شغهت بشغاء ول ما ًصضع مً بغاءاث في
مجاٌ ئهخاحها خماًت إلهخاحها في الؿىق وال جصىعها (عضم اؾخعماٌ الازتراعاث Non-
.)Use
( )1اإلاغحع هفؿه ،ص.86
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( )1حالٌ أخمض زلُل ،اإلاغحع الؿابم ،ص.91
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.3ال ًمىً اللجىء ئلى ألاؾغاع الصىاعُت ( )Know-Howمً كبل اإلاسترعحن
ً
لخماًت خلىكهم بضال مً الخماًت عً ػغٍم بغاءاث الازتراعاث وىن الخماًت َىان
مإكخت ومغجبؼت بعضم طًىع ؾغ ابخياعٍ ،لظلً ًفظل اإلاسترع اجباع ػغٍم الخصىٌ على
بغاءة الازتراع ،هما أن اللجىء لؼغق ألاؾغاع الصىاعُت والخجاعٍت ًخؼلب اإلاؼٍض مً
حىاهب الخُؼت والخظع مً كبل الشغواث.
.4على الغغم مما ًلاٌ بأن شبذ الترزُص ؤلاحباعي يهضص اإلاسترعحن واإلاؿدثمغًٍ
ألامغ الظي كض ًللل مً اَخمامهم باإلكباٌ على الابخياع وؤلاهفاق ،ئال أن وحىص حشغَع
ًدضص الخعىٍع العاصٌ بما ٌشمله مً هفلاث البدث والخىمُت لصاخب بغاءة الازتراع
ًمىً أن ًللل مً َظا اإلادـىع.
.5أن وحىص الترازُص ؤلاحباعٍت ًللل مً حشضص اإلاسترعحن واإلابخىغًٍ في
مخؼلباتهم الخاصت بمىذ الترازُص الاجفاكُت وجدضًض كُمت اإلالابل الظي ًدصلىن علُه
في َظا الخصىص(.)1
الفزع الثاوي :عيوب التراخيص إلاجباريت لبراءاث الاختراع
عغم اإلاؼاًا الؿابلت والتي جخمخع بها الترازُص ؤلاحباعٍت ئال أن لها العضًض مً
العُىب والتي ال ًمىً ججاَلها أو الخغاض ي عنها واإلاخمثلت في:
ً
.1أن الخشُت مً حسجُل الازتراعاث زىفا مً مىذ الترازُص ؤلاحباعٍت
ً
والاعخماص بضال مً طلً على ألاؾغاع الخجاعٍت ًجعل مً الصعىبت خماًت الازتراعاث
ً
صولُا ،ئلى حاهب صعىبت خماًت الابخياعاث زاعج مىػنها.
.2لم ًثبذ لغاًت آلان بأن مىذ الترازُص ؤلاحباعٍت َى الىؾُلت الىخُضة للخصيُع
والخىىىلىحُا.
.3أن هـام الترزُص ؤلاحباعي ؾُظعف عوح ؤلاكضام على البدث ػاإلاا أصبذ
ً
مِؿىعا ليل مصىع أن ٌؿخىلي على ازتراعاث غحرٍ في ملابل عاصٌ أو غحر عاصٌ ،وفي
طلً جلىٍع لىـام بغاءاث الازتراع.

التراخيص اإلجبارية لبراءات االختراع وفقا ً ألحكام قانوى تنظين وحواية الولكية الصناعية
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.4كض ًإصي هـام الترازُص ؤلاحباعٍت ئلى ػٍاصة أؾعاع اإلاىخىحاث ومىدها صون
شغغ الىفاءة الفىُت واللضعة ؤلاهخاحُـت وطلً مً زالٌ مداولت اخخياع مؿخغل البراءة
بمىحب الترزُص للؿىق وعفع أؾعاع اإلاىخج(.)1
املبحث الثاوي  :حاالث مىح التراخيص إلاجباريت لبراءاث الاختراع
كبل البضء بالخضًث عً خاالث مىذ الترازُص ؤلاحباعٍت ال بض مً ؤلاشاعة ئلى
أن اللاهىن ؤلاماعاحي عكم  17لؿىت  2002بشأن جىـُم وخماًت اإلالىُت الصىاعُت لبراءاث
الازتراع والغؾىم والىماطج الصىاعُت كض أشاع ئلى عضة خاالث إلاىذ الترازُص ؤلاحباعٍت
مثل هص البىض ألاوٌ مً اإلااصة الغابعت والعشغون واللاض ي بأهه "ئطا لم ٌؿخغل مالً
البراءة أو شهاصة اإلاىفعت الازتراع اإلاشمىٌ بالبراءة أو شهاصة اإلاىفعت على ؤلاػالق أو
ً
اؾخغله على وحه غحر واف ،حاػ ليل طي شأن أن ًؼلب وفلا لإلحغاءاث  .......الخصىٌ
على جغزُص ئحباعي ،"...وهص البىض الثاوي مً اإلااصة الغابعت والعشغون مً طاث
اللاهىن واللاض ي بأهه " وال ًمىذ الترزُص ؤلاحباعي ئطا بغع مالً بغاءة الازتراع أو
شهاصة اإلاىفعت مىكفت بأؾباب مشغوعت "...وهص البىض الثاوي مً اإلااصة الؿابعت
والعشغون مً طاث اللاهىن واللاض ي بأهه "ًجىػ للمدىمت اإلاسخصت عضم مغاعاة
الفلغجحن  ........مً َظا اللاهىن ئطا وان ػلب الترزُص ؤلاحباعي بؿبب خالت ػىاعب
عامت أو خاحت عامت ملخت ،أو واهذ الاؾخسضاماث عامت غحر ججاعٍت" ،وهص البىض ألاوٌ
مً اإلااصة الخاؾعت والعشغون مً طاث اللاهىن واللاض ي بأهه "ًجىػ بلغاع مً الىػٍغ
ئصضاع جغزُص ئحباعي باؾخغالٌ ازتراع مشمىٌ بدماًت بغاءة ازتراع  .......ئطا وان
ً
لالزتراع أَمُت للمصلخت العامت"َ ،ظا ئلى حاهب أن هال مً اجفاكُتي باعَـ وجغٍبـ كض
أشاعجا ئلى الخض ألاصوى لخاالث اإلاىذ ،أي أنها كض وعصث على ؾبُل اإلاثاٌ ال الخصغ،
خُث هص البىض أ مً الفلغة الثاهُت مً اإلااصة الخامؿت مً اجفاكُت باعَـ اإلاظوىعة
أعالٍ على أهه "ليل صولت مً صوٌ الاجداص خم اجساط ئحغاءاث حشغَعُت جلض ي بمىذ
جغازُص ئحباعٍت لخدىٌ صون ما ًيخج مً حعؿف في مباشغة الخم الاؾخئثاعي الظي
( )1اإلاغحع هفؿه ،ص.95
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( )1مدمض خؿني عباؽ ،اإلالىُت الصىاعُت واإلادل الخجاعي ،الؼبعت الغابعت ،صاع النهظت العغبُت،
اللاَغة ،1971 ،ص.101
 مخبر الحقوق والحريات في األنظمة المق ارنة 
جامعة محمد خيضر  -بسكرة

10

مجلة الحقوق والحريات

ً
مثال" ئال أهه ال ًجىػ ػلب جغزُص ئحباعي
جىفله بغاءة الازتراع هعضم الاؾخغالٌ ألامثل
بؿبب عضم الاؾخغالٌ أو عضم هفاًخه ئال بعض اهلظاء أعبع ؾىىاث مً جاعٍش اًضاع ػلب
ً
البراءة أو زالر ؾىىاث مً جاعٍش مىذ البراءة مع وحىب جؼبُم اإلاضة التي جىلض ي مإزغا.
وال ًمىذ الترزُص ؤلاحباعي ئال ئطا بغع مالً البراءة جىكفه عً الاؾخغالٌ بأعظاع
ً
ً
غحر مشغوعت وفلا لىص البىض أ مً اإلااصة الغابعت مً اجفاكُت باعَـ اإلاشاع ئليها آهفا ،أما
ئطا لم ًىفي مىذ الترازُص ؤلاحباعٍت لخضاعن الخعؿف فُمىً اجساط ئحغاءاث إلؾلاغ
ً
البراءة أو ئلغائها ولىً بعض اهلظاء ؾيخحن مً مىذ الترزُص ؤلاحباعي ألاوٌ وفلا لىص
البىض أ مً الفلغة الثالثت مً اإلااصة الخامؿت مً طاث الاجفاكُت ،وبمىحب اإلااصة الثاهُت
مً اجفاكُت جغٍبـ جلتزم الضوٌ ألاعظاء باخترام أخيام اإلاىاص الثاهُت عشغة والخاؾعت
عشغة مً اجفاكُت باعَـ ئط هـمذ َظٍ اإلاىاص خلىق اإلالىُت الصىاعُت وهي بغاءاث
الازتراع وهماطج اإلاىفعت والغؾىم والىماطج الصىاعُت والخجاعٍت وعالماث الخضمت
والاؾم الخجاعي وبُاه ـ ـ ـ ـ ـ ـاث اإلاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـضع أو حؿمُاث اإلايشأ وكمع اإلاىفعت غحر اإلاشغوعت،
وبالخالي وحب الالتزام باألخيام ؤلاحباعٍت الىاعصة في اإلااصة الخامؿت مً اجفاكُت باعَـ
اإلاظوىعة بعالُه ،أما اإلااصة الخاؾعت عشغة مً طاث الاجفاكُت فلض حعلذ مً خم الضوٌ
اإلاىـمت ل ـ ــ(اجداص باعَـ) ئبغام اجفاكُاث زاصت لخماًت اإلالىُت الصىاعُت شغٍؼت عضم
حعاعطها مع أخيام اجفاكُت باعَـ(.)1
وبالغحىع للىصىص اللاهىهُت الؿابلت وؿخؼُع خصغ خاالث مىذ الترازُص
ؤلاحباعٍت التي أشاعث ئليها الىـم اللاهىهُت والاجفاكُاث الضولُت فُما ًلي:
املطلب ألاول :الحاالث الخاصت باألمن اللومي أو الظزوف الطارئت أو املىفعت العامت
غير الخجاريت
ًدم للضولت ولظغوعاث ألامً اللىمي أو لخاالث ػاعةت أو للمىفعت العامت غحر
الخجاعٍت مىذ جغازُص ئحباعٍ ـ ـت ؾىاء لها أو إلاً جغزص له بظلً مع مغاعاة جبلُغ مالً
ً
البراءة عىضما ًصبذ طلً ممىىا ،وكض أشاع ئلى َظٍ الخاالث البىض الثاوي مً اإلااصة
الؿابعت والعشغون مً اللاهىن ؤلاماعاحي عكم  17لؿىت  2002بشأن جىـُم وخماًت

التراخيص اإلجبارية لبراءات االختراع وفقا ً ألحكام قانوى تنظين وحواية الولكية الصناعية
اإلهاراتي واإلتفاقيات............................ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اإلالىُت الصىاعُت لبراءاث الازتراع والغؾىم والىماطج الصىاعُت واللاض ي بأهه "ًجىػ
للمدىمت اإلاسخصت عضم مغاعاة الفلغجحن  ........مً َظا اللاهىن ئطا وان ػلب الترزُص
ؤلاحباعي بؿبب خالت ػىاعب عامت أو خاحت عامت ملخت ،أو واهذ الاؾخسضاماث عامت
غحر ججاعٍت" ،ئلى حاهب اجفاكُت جغٍبـ والتي أحاػث للضوٌ ألاعظاء مىذ ئعفاء مً شغغ
ً
مداولت الخصىٌ على اإلاىافلت اإلاؿبلت لصاخب الخم في البراءة باؾخغالٌ بغاءجه اجفاكا
ً
وطلً في خالت وحىص ػىاعب كىمُت أو أوطاع أزغي ملخت حضا أو في خاالث الاؾخسضام
غحر الخجاعي ألغغاض عامت ،وحشمل الؼىاعب اللىمُت خاالث اليىاعر الؼبُعُت والؼالػٌ
والفُظاهاث والخغوب واهدشاع ألامغاض هما حشمل خاالث الاؾخسضام غحر الخجاعي
الخاالث التي جيىن الازتراعاث فيها مخعللت بىىاحي عؿىغٍت وال ٌشترغ في مثل َظٍ
الخاالث اإلافاوطاث الؿابلت مع مالً البراءة.
املطلب الثاوي:الحاالث الخاصت بعدم اضخغالل الاختراع أو عدم كفاًت هذا الاضخغالل
جبيذ العضًض مً الدشغَعاث اللاهىهُت الخاالث الخاصت بعضم اؾخغالٌ
الازتراع أو عضم هفاًت َظا الاؾخغالٌ هؿبب ومبرع إلاىذ الترازُص ؤلاحباعٍت الؾخغالٌ
بغاءة الازتراع ،وكض أشاعث َظٍ الدشغَعاث ئلى الخاالث التي ال جخدلم فيها اخخُاحاث
الجمهىع اإلاعلىلت ،خُث ًضوع مظمىن َظٍ الخاالث خىٌ الظغع الظي ًلخم بأًت ججاعة
أو صىاعت أو مإؾؿت ججاعٍت أو صىاعُت حضًضة حغاء عضم جلبُت الؼلب على اإلااصة
اإلامىىح بها امخُاػ بازتراع ،بؿبب ع ـ ـ ـ ـضم هفاًـ ـ ـ ـ ـ ـت اإلاىخجاث أو عضم معلىلُت الشغوغ
اإلافغوطت مً كبل صاخب بغاءة الازتراع لشغاء اإلااصة اإلامىىح بها امخُاػ الازتراع ،وبالخالي
فان مً خاالث مىذ الترازُص ؤلاحباعٍت عضم اؾخغالٌ بغاءة الازتراع للمضة اإلادضصة
ً
كاهىها مً جاعٍش مىدها ،وعضم هفاًت اإلاىخجاث الخخُاحاث الؿىق ،ولىً ال حؿخؼُع
الجهت اإلاعىُت ئصضاع كغاعَا بمىذ الترزُص ؤلاحباعي ئال بعض اهلظاء اإلاضة اإلادضصة
ً
كاهىها على جاعٍش مىذ امخُاػ الازتراع (واإلالضع بثالر ؾىىاث في اللاهىن ؤلاماعاحي) ختى ولى
كضم صاخب الامخُاػ مبرعاث ملبىلت خىٌ جلصحرٍ في اؾخغالٌ بغاءة الازتراع .وَشترغ
َىا إلاىذ الترزُص ؤلاحباعي لبراءاث الازتراع أن ًثبذ ػالب الترزُص إلاسجل بغاءاث
ً
الازتراع أهه كاصع فعال على مباشغة اؾخغالٌ الازتراع بصفت حضًت .وكض أهض على َظٍ
الخاالث اإلاشغع ؤلاماعاحي في هص البىض ألاوٌ مً اإلااصة الغابعت والعشغون مً اللاهىن
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عكم  17لؿىت  2002بأهه "ئطا لم ٌؿخغل مالً البراءة أو شهاصة اإلاىفعت الازتراع
اإلاشمىٌ بالبراءة أو شهاصة اإلاىفعت على ؤلاػالق أو اؾخغله على وحه غحر واف ،حاػ ليل
ً
طي شأن أن ًؼلب وفلا لإلحغاءاث  .......الخصىٌ على جغزُص ئحباعي.)1("...

( )1صالح ػًٍ الضًً ،اإلالىُت الصىاعُت والخجاعٍت ،الؼبعت ألاولى ،صاع الثلافت ،عمان ،2000 ،ص.88
( )2اإلاغحع الؿابم ،ص .93
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املطلب الثالث:الحاالث الخاصت بخوكف اضخغالل الاختراع ملدة معيىت
ً
ئطا جىكف صاخب بغاءة الازتراع عً اؾخغالٌ ازتراعه وفلا للمضة اإلادضصة
ً
كاهىها حاػ إلصاعة البراءاث مىذ جغزُص ئحباعي الؾخغالٌ ازتراعه .وجفترض َظٍ الخالت
ً
أن مالً البراءة كض كام باؾخغالٌ ازتراعه فعال ولىىه عجؼ عً الاؾخمغاع في َظا
الاؾخغالٌ ،وَظا ًضٌ على العجؼ في مىاصلت الاؾخغالٌ أو عضم جدلُم َظا الاؾخغالٌ
ً
للغبذ اإلاخىكع .واإلاضة اإلادضصة كاهىها لالهلؼاع هي الخض ألاصوى لالهلؼاع عً الاؾخغالٌ،
أما ئطا وان الخىكف عً الاؾخغالٌ لفتراث مخلؼعت ،فاهه ال ًجىػ إلصاعة البراءاث مىذ
ً
الترزُص ؤلاحباعي ختى ولى ػاصث اإلاضة اإلاخلؼعت عً اإلاضة اإلادضصة كاهىها ما صام أهه لم
جخىافغ اإلاضة اللاهىهُت للخىكف بشيل مخصل عً الاؾخغالٌ ،وَظا وجىـم ول مً
اجفاكُتي باعَـ جغٍبـ مثل َظٍ الخاالث وكض ٌعىص الؿبب في طلً ئلى أن خاالث مىذ
الترازُص ؤلاحباعٍت بمىحب َاجحن الاجفاكُخحن ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـض وعصث على ؾبُـ ـ ـ ـ ـل اإلاث ـ ـ ـ ـ ـ ـاٌ ال
الخصغ ،فهما كض وطعخا الخضوص الضهُا التي ًجب الالتزام بها وجغهذ ما عضي طلً
ً
للدشغَعاث الضازلُت للضوٌ ألاعظاء وطلً اوسجاما مع خىم البىض الثالث مً اإلااصة
ألاولى مً اجفاكُت جغٍبـ بشأن خلىق اإلالىُت الفىغٍت اإلاغجبؼت بالخجاعة لؿىت 1994
واللاض ي بظغوعة أن جؼبم الضوٌ ألاعظاء اإلاعاملت اإلاىصىص عليها في َظٍ الاجفاكُت
على مىاػني الضوٌ ألازغي ألاعظاء .أما اإلاشغع في صولت ؤلاماعاث فلم ٌشغ صغاخت ئلى
ً
اإلاضة اإلادضصة كاهىها للخىكف عً اؾخغالٌ بغاءة الازتراع والتي ًمىً أن ًترجب على
ً
اهلظاءَا مىذ الترزُص ؤلاحباعي للغحر الؾخغالٌ َظٍ البراءة جاعوا َظٍ اإلاؿألت لخلضًغ
ً
الؿلؼت اللظاةُت أو الؿلؼت ؤلاصاعٍت صاخبت الخم في اإلاىذ وفلا لـغوف الخاٌ(.)2
املطلب الزابع :الحاالث الخاصت باالختراعاث املزجبطت

التراخيص اإلجبارية لبراءات االختراع وفقا ً ألحكام قانوى تنظين وحواية الولكية الصناعية
اإلهاراتي واإلتفاقيات............................ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بمىحب الخاالث الخاصت باالزتراعاث اإلاغجبؼت ًجىػ إلصاعة البراءاث مىذ مالً
ً
ً
الازتراع جغزُصا ئحباعٍا باؾخغالٌ ازتراع ؾابم ئطا ما وان الؾخغالٌ الازتراع الجضًض
أَمُت هبري للصىاعت اللىمُت ،ووان َظا الاؾخغالٌ ٌؿخلؼم اؾخسضام ازتراع آزغ ؾبم
ً
مىذ بغاءة عىه ،وطلً بعض أن ًغفع مالً البراءة الؿابلت اؾخغالٌ ازتراعه اجفاكُا
ً
ً
بشغوغ معلىلت .وفي اإلالابل ًجىػ مىذ مالً الازتراع الؿابم جغزُصا ئحباعٍا الؾخغالٌ
الازتراع الجضًض ئطا وان الزتراعه أَمُت أهبر مً الازتراع الجضًض ،وبمىحب هص البىض
ٌ مً اإلااصة الخاصًت والثالزىن مً اجفاكُت جغٍبـ ًمىً لصاخب البراءة الالخلت
الخصىٌ على جغزُص احباعي باؾخغالٌ البراءة ألاولى (ألاصلُت) الؿابلت ئطا واهذ
البراءة الالخلت جىؼىي على جلضم جىىىلىجي طي شأن ولها أَمُت اكخصاصًت هبحرة
باليؿبت لالزتراع ألاوٌ هما ًدم لصاخب البراءة ألاولى الخصىٌ على جغزُص ئحباعي
باؾخغالٌ البراءة الالخلت بشغوغ معلىلت ،ولىً ال ًجىػ إلاالً البراءة الالخلت الخىاػٌ
للغحر عً الترزُص ؤلاحباعي باؾخغالٌ البراءة ألاصلُت ئال ئطا اكترن الخىاػٌ عً
الترزُص بالخىاػٌ عً البراءة الالخلت .ولم ًدىاوٌ اإلاشغع ؤلاماعاحي َظا الخاٌ بالخىـُم
وئهما جغهها لللىاعض واإلاماعؾاث العامت التي جدضص ؾبل جلضًغَا وفهمها بما ًخفم وجلضًغ
ؾلؼاث مىذ الترزُص اإلاسخلفت(.)1
املطلب الخامظ :الحاالث الخاصت باملحافظت على الصحت العامت والخغذًت أو خدمت
املصلحت العامت
هص البىض ألاوٌ مً اإلااصة الخاؾعت والعشغون مً اللاهىن ؤلاماعاحي عكم 17
لؿىت  2002على أهه "ًجىػ بلغاع مً الىػٍغ ئصضاع جغزُص ئحباعي باؾخغالٌ ازتراع
مشمىٌ بدماًت بغاءة ازتراع  .......ئطا وان لالزتراع أَمُت للمصلخت العامت" .وهصذ
اإلااصة الثاهُت مً اجفاكُت جغٍبـ على خم الضوٌ ألاعظاء عىض وطع أو حعضًل كىاهُنها في
"اعخماص الخضابحر الالػمت لخماًت الصخت العامت والخغظًت وزضمت اإلاصلخت العامت في
اللؼاعاث طاث ألاَمُت الخُىٍت للخىمُت الاكخصاصًت والاحخماعُت والخىىىلىحُت فيها
شغٍؼت احؿاق َظٍ الخضابحر مع أخيام الاجفاق الخالي" ،وكض جبيذ العضًض مً
( )1اإلاغحع الؿابم ،ص.114
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( )1مدمض خؿني عباؽ ،اإلاغحع الؿابم ،ص.115
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الدشغَعاث َظٍ الخاالث إلاىذ الترازُص ؤلاحباعٍت ومنها كاهىن بغاءاث الازتراع الفغوس ي
لؿىت  1968والظي جبنى َظٍ الخاالث بما أؾماٍ الترازُص ؤلاصاعٍت التي جمىذ مً كبل
الىػٍغ اإلاعني في كؼاعاث الخىمُت الاكخصاصًت والصخت العامت ،والضفاع اللىمي ،هما
ً
أزظ كاهىن بغاءاث الازتراع الاهجلحزي لؿىت  1949بهظٍ الخاالث أًظا خُث أحاػ في
اإلااصة الثامىت والثالزىن مىه مىذ جغزُص ئحباعي ئطا حعلم الازتراع بضواء أو غظاء أو آلت
ً
حغاخُت أو حهاػ ٌؿخسضم في العالج ،وال ٌشترغ في َظٍ الخالت مغوع اإلاضة اإلادضصة كاهىها
(زالر ؾىىاث في اللاهىن ؤلاهجلحزي) على اؾخغالٌ َظٍ البراءة ووان الهضف مً الىص
على َظٍ الخاالث َى حصجُع الشغواث ؤلاهجلحزًت في وكخه على صىاعت ألاصوٍت الهامت
التي لم جيخج مً كبل الشغواث غحر ؤلاهجلحزًت الخاصلت على بغاءاث ازتراع مسجلت في
بغٍؼاهُا(.)1
الخاجمت
مما ؾبم ًمىً اللىٌ بأن َظا البدث كض اؾخعغض مفهىم الترازُص
ؤلاحباعٍت في ول مً اللاهىن ؤلاماعاحي عكم  17لؿىت  2002بشأن جىـُم وخماًت اإلالىُت
الصىاعُت لبراءاث الازتراع والغؾىم والىماطج الصىاعُت واجفاكُت باعَـ بشأن خماًت
اإلالىُت الصىاعُت لؿىت  1883واجفاكُت جغٍبـ بشأن خلىق اإلالىُت الفىغٍت اإلاغجبؼت
ً
بالخجاعة لؿىت  1994مىضخا الجىاهب اإلاغجبؼت بما َُخه وشغوػه وأَمُخه في هلل
الخىىىلىحُا ئلى حاهب أَم وأبغػ خاالث مىذ الترازُص ؤلاحباعٍت لبراءاث الازتراع .وللض
أؾفغ البدث عً ما ًلي:
ً
أوال :الىخائج
ً
.1أن صولت ؤلاماعاث العغبُت اإلاخدضة كض اهظمذ عؾمُا إلاىـمت الخجاعة العاإلاُت
( )W.T.Oبخاعٍش  10أبغٍل  1996وكض جؼلب َظا الاهظمام الخىكُع على وافت الاجفاكُاث
التي جضًغَا َظٍ اإلاىـمت ومنها اجفاكُت جغٍبـ بشأن خلىق اإلالىُت الفىغٍت اإلاغجبؼت
بالخجاعة لؿىت  )Trips( 1994والتي أشاعث بضوعَا ئلى أخيام اجفاكُت باعَـ بشأن
خماًت اإلالىُت الصىاعُت لؿىت .1883
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.2الترزُص ؤلاحباعي َى ئحغاء ئصاعي جلىم به الضولت مً كبل ؾلؼت مسخصت
ً
(الؿلؼت ؤلاصاعٍت أو اللظاةُت) مىطىعه ئخالٌ الغحر أو الضولت حبرا مدل صاخب
الازتراع في خالت ئزالله بىاحباجه اإلاترجبت على مىده َظٍ البراءة للاء عىض عاصٌ.
.3أن الؿلؼت ؤلاصاعٍت اإلاعىُت (وػاعة الاكخصاص أو وػاعة اإلاالُت والصىاعت أو
الضواةغ الاكخصاصًت اإلادلُت) هي الجهت ألاكضع على مىذ الترازُص ؤلاحباعٍت الػالعها على
خاحاث الؿىق وليىنها مؼلعت على ألاؾغاع الصىاعُت وعلى علم باإلاسترعحن وعحاٌ
الصىاعت.
.4أن الترزُص ؤلاحباعي ٌعض حؼ ًاء لعضم اؾخعماٌ مالً البراءة خله الاخخياعي
على ازتراعه أو الخىكف عً الاؾخغالٌ .وَعض بمثابت علض حضًض في الخاالث ألازغي مثل
الازتراعاث اإلاغجبؼت بالصخت العامت وطلً مغاعاة لخاحاث الخؼىع الاكخصاصي في
اإلاجخمع واعخباعاث الخؼىع والخلضم الصىاعي.
.5أن مىطىع الترازُص ؤلاحباعٍت كض هـم في ول مً اجفاكُتي باعَـ وجغٍبـ
على شيل مباصب عامت أو جىحيهاث عامت بدُث ًلع على عاجم الضوٌ ألاعظاء في َظٍ
الاجفاكُاث واحب وطع حشغَعاتها الضازلُت بما ال ًخعاعض مع َظٍ الخىحيهاث.
.6اإلاشغع كُض اللاض ي الظي ًصضع أمغ الخىفُظ بأهه ال ًجىػ ألامغ بدىفُظ خىم
ً
الخدىُم وفلا لللاهىن ؤلاماعاحي ئال بعض الخأهض بأهه ال ًخظمً ما ًسالف الىـام العام
وآلاصاب العامت بضولت ؤلاماعاث.
ً
ثاهيا :الاكتراحاث
.1ئحغاء حعضًل حشغَعي على هصىص اللاهىن ؤلاماعاحي عكم  17لؿىت  2002بشأن
جىـُم وخماًت اإلالىُت الصىاعُت لبراءاث الازتراع والغؾىم والىماطج الصىاعُت ًخظمً
ئطافت حعغٍف إلافهىم "الترازُص ؤلاحباعٍت" ئلى الخعغٍفاث الىاعصة في اإلااصة ألاولى مً
اللاهىن ،وطلً لغاًت جدضًض اإلالصىص بهظا اإلافهىم بشيل حامع وماوع ال ٌؿمذ بازخالػه
مع غحرٍ مً اإلافاَُم اللغٍبت مثل أؾغاع الصىاعت.
.2ئحغاء حعضًل حشغَعي على هصىص اللاهىن ؤلاماعاحي عكم  17لؿىت  2002بشأن
جىـُم وخماًت اإلالىُت الصىاعُت لبراءاث الازتراع والغؾىم والىماطج الصىاعُت ٌعىـ
ملترح جغن مؿألت مىذ الترازُص ؤلاحباعٍت بُض الؿلؼت ؤلاصاعٍت صون الؿلؼت اللظاةُت
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أوالً :االتفاقيات الدولية

.1اتفاقية باريس لحماية الممكية الصناعية لسنة .1883

.2اتفاقية تريبس بشأن حقوق الممكية الفكرية المرتبطة بالتجارة لسنة .1994
ثانياً :القوانين

القانون اإلماراتي رقم  17لسنة  2002بشأن تنظيم وحماية الممكية الصناعية

لبراءات االختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
ثالثاً :المراجع
أ .الكتب

.1أحمد سويمم العمري ،براءات االختراع ،الطبعة األولى ،دار الثقافة لمنشر والتوزيع،

عمان.1991 ،

.2جالل أحمد خميل ،النظام القانوني لحماية االختراعات ونقل التكنولوجيا إلى الدول
النامية ،الطبعة األولى ،دار النهضة العصرية ،القاهرة .1983
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مجلة الحقوق والحريات

ً
مع اخخفاؾ َظٍ ألازحرة بدم الغكابت اإلالغع صؾخىعٍا على وافت اللغاعاث الصاصعة عً
الؿلؼت ؤلاصاعٍت أو الخىفُظًت.
.3ئحغاء حعضًل حشغَعي على هصىص اللاهىن ؤلاماعاحي عكم  17لؿىت  2002بشأن
جىـُم وخماًت اإلالىُت الصىاعُت لبراءاث الازتراع والغؾىم والىماطج الصىاعُت ًخظمً
جدضًض اإلاضة اللاهىهُت الالػم اهلظاؤَا في خالت الخىكف عً اؾخسضام بغاءة الازتراع،
ختى ًمىً مىذ الترزُص ؤلاحباعي لالؾخغالٌ ،وطلً بما ًخفم وما هصذ علُه
الاجفاكُاث الضولُت في َظا الخصىص ،وختى ال جترن َظٍ اإلاؿألت لخلضًغ ؾلؼاث مىذ
الترزُص اإلاؼلم صون معلب كاهىوي.
.4ئحغاء حعضًل حشغَعي على هصىص اللاهىن ؤلاماعاحي عكم  17لؿىت  2002بشأن
جىـُم وخماًت اإلالىُت الصىاعُت لبراءاث الازتراع والغؾىم والىماطج الصىاعُت ًخظمً
الخىاوٌ بالخىـُم للخاالث الخاصت باالزتراعاث اإلاغجبؼت والتي حؿمذ بمىذ الترزُص
ؤلاحباعي إلاالً الازتراع الجضًض باؾخغالٌ ازتراع ؾابم ئطا ما وان الؾخغالٌ الازتراع
الجضًض أَمُت هبري للصىاعت اللىمُت ،وبما ًخفم والاجفاكُاث الضولُت وأفظل
اإلاماعؾاث العاإلاُت في َظا الشأن.

التراخيص اإلجبارية لبراءات االختراع وفقا ً ألحكام قانوى تنظين وحواية الولكية الصناعية
اإلهاراتي واإلتفاقيات............................ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 3حسام الدين الصغير ،أسس ومبادئ اتفاقية الجوانب المتصمة بالتجارة من حقوق
الممكية الفكرية (اتفاقية تريبس) ،الطبعة األولى ،دار النهضة العربية ،القاهرة.1999 ،
.4سينوت حميم دوس ،تشريعات براءات االختراع في مصر والدول العربية ،الطبعة
الثانية ،مطبعة مكتبة منشأة المعارف ،اإلسكندرية1988. ،

. 5صالح الدين الناهي ،الوجيز في الممكية الصناعية والتجارية ،الطبعة األولى ،دار

الفرقان ،عمان.1983 ،
.6صالح زين الدين ،الممكية الصناعية والتجارية ،الطبعة األولى ،دار الثقافة ،عمان
.2000
.7سميحة القميوبي ،حقوق الممكية الفكرية ،الطبعة الثانية ،دار الثقافة لمنشر

والتوزيع ،عمان1998. ،

.8محمد حسني عباس ،الممكية الصناعية والمحل التجاري ،الطبعة الرابعة ،دار
النهضة العربية ،القاهرة.1971 ،
ب .األبحاث العممية

عبداهلل الخشروم ،التراخيص اإلجبارية لبراءات االختراع ،دراسة مقارنة في القانون

األردني والقانون المصري واتفاقيتي باريس وتريبس ( )Tripsبحث منشور عمى شبكة

اإلنترنت عمى موقع بعنوان  ،www.lawjo.netتم الدخول إليه بتاريخ  22يونيو .2017
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