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ملخص:

ربظى براءة االخًتاع بأمهية كبَتة ،فمنح براءات االخًتاع ليس مفيدا للمخًتع فقط ،وامنا للمجتمع بأسره ولالقتصاد

القائم على ادلعرفة ،وبراءة االخًتاع عبارة عن سند سبنحو اجلهة ادلختصة ،ادلعهد الوطٍت اجلزائري للملكية الصناعية،
للمخًتع زبولو حق ادللكية على اخًتاعو ،شلا يسمح لو دبنع الغَت من صنعو أو استخدامو أو بيعو خالؿ مدة عشرين سنة
من تاريخ اإليداع .خالؿ ىذه الفًتة ديكن للمخًتع ادخاؿ ربسينات أو تعديالت على اخًتاعو االصلي ديكن اف تؤدي
اىل ربسُت آدائو العلمي او التكنولوجي او حىت االقتصادي ،ونظرا ألمهيتها أقر ادلشرع اجلزائري احلماية ذلذه االضافات
اجلديدة دبوجب وثيقة تعرؼ "بشهادة االضافة" .إذ ترتب نفس احلقوؽ اليت سبنحها براءة االخًتاع العادية.
نعمد من خالؿ ىذا ادلقاؿ لدراسة النظاـ القانوين لشهادة االضافة ،من خالؿ الًتكيز على طبيعتها القانونية،
وربديد االشخاص الذين ذلم احلق يف طلبها ودراسة اآل ثار القانونية اليت ترتبها ىذه الشهادة لفائدة ادلالك وكل من لو
مصلحة.
كلمات مفتاحية:

براءة اخًتاع؛ شهادة اإلضافة؛ ادلعهد الوطٍت اجلزائري للملكية الصناعية؛ التحسينات؛ الرباءة التابعة

Abstract:
The patent is of great importance. Patenting is not only advantageous for the
inventor but also for the whole society and the economy knowledge-based. The patent
is the granting of property right by a sovereign authority, Algerien national institute
of industrial property, to an inventor, allowing him to exclude others from making,
using or selling his or her invention during 20 years since the filling day. During this
era the inventor can improve or modificate his original invention, this improvement
can be protected by, in Algerian legislation by “certificate of addition”, which grant
the same rights than the patent.
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This article discusses certificate of addition’s legal regulation, by focusing on
determinate the legal nature of certificate of addition, identify the persons who have
the right to request this certificate, and to examining the legal implications that this
certificate grant to his author.
Keywords:
;Patent; certificate of addition; Algerian national institute of industrial property
improvement; affiliate patent.

مقدمة:
تعد براءات االخًتاع عامال داعما للنماء العلمي والتكنولوجي وقرينة دالة عليو يف ذات الوقت ،وىي أحد أىم
مفاعيل االقتصاد ادلعريف كبديل لالقتصاد ادلادي الكالسيكي .لذا فكفالة حقوؽ ادلخًتعُت على ضلو عادؿ سيساىم،
دوف ادىن شك ،يف تعزيز رلاالت البحث واإلشراؽ الفكري .وىذا ما تسعى النظم التشريعية اليوـ لتحقيقو من خالؿ
التعديالت ادلتالحقة للقوانُت ادلنظمة للملكية الفكرية عامة وبراءة االخًتاع بصورة خاصة على الصعيد الوطٍت ،نظم
ادلشرع اجلزائري دبوجب االمر رقم  30-30براءات االخًتاع ،كفعرع من فروع ادللكية الفكرية .واعتربىا سندات تسلم
للمخًتعُت حلماية حقوقهم االحتكارية على االخًتاعات اجلديدة اليت يثروف هبا ادللك العاـ ،.1ديكنهم دبوجب ىذه
السندات منع اي شخص من االعتداء على اخًتاعاهتم باستعماذلا أو استغالذلا أو اعادة تصنيعها أو بيعها دوف رضاىم،
خالؿ مدة زمنية قدرىا ادلشرع بعشرين سنة من تاريخ اإليداع أو االولوية ادلطالب هبا.2
خالؿ مدة احلماية ىذه قد يدرج ادلخًتع على اخًتاعو تعديالت أو اضافات ديكن أف تؤدي إىل ربسُت االداء
العلمي أو التكنولوجي أو حىت االقتصادي لالخًتاع احملمي .وتشجيعا من ادلشرع دلثل ىذه ادلبادرات كرس محاية للمخًتع
عن ىذه االضافات وفق شهادة اخرى ترفق بالرباءة االصلية تعرؼ بشهادة االضافة .وىي كما تدؿ عليو تسميتها عبارة
عن وثيقة ربمي االضافات اجلديدة احملدثة على االخًتاع.
نظم ادلشرع شهادة االضافة دبوجب ادلادتُت  51و 51من االمر رقم  ،30-30اال أنو مل يفرد ذلا احكاـ قانونية
خاصة وصرحية وامنا أحاؿ ،فيما يتعلق بشروط واجراءات منحها ،لالحكاـ ادلنظمة لرباءة االخًتاع ،ورتب عنها نفس
االثار القانونية ادلًتتبة عن الرباءة .ما جيعل تأطَت ادلشرع اجلزائري ذلا غَت كاؼ يف االحاطة باالشكاالت القانونية الكثَتة
اليت قد تطرح دبناسبة استغالذلا أو التنازؿ عنها.
لذلك حاولنا من خالؿ ىذه الدراسة اسقاط االحكاـ القانونية ادلنظمة لرباءات االخًتاع على شهادة االضافة،
وفق منهج ربليلي مع االستعانة بادلنهج ادلقارف يف بعض ادلسائل القانونية ،لغرض االجابة عن االشكاؿ التايل :ما مدى
تأثير الطبيعة القانون ية لشهادة االضافة في تقييد ممارسة الحقوق االحتكارية للمخترع على االضافات الجديدة
على االختراع؟
االىداؼ ادلرجوة من طرح ىذا االشكاؿ ىي على وجو اخلصوص الوقوؼ على الطبيعة القانونية لشهادة االضافة،
وربديد االشخاص الذين ذلم احلق يف طلب ىذه الشهادة ،باالضافة إىل حبث االثار القانونية اليت زبوذلا ىذه الشهادة.
ولبلوغ ىذه االىداؼ اعتمدنا خطة مكونة من مبحثُت ،حيث خصصنا ادلبحث االوؿ لتحديد مفهوـ شهادة االضافة
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وبياف شروط اكتساهبا ،أما ادلبحث الثاين فناقشنا فيو االثار القانونية ادلًتتبة عن منح شهادة االضافة واآلليات القانونية
ادلقررة حلماية مالكها.
المبحث األول :مفهوم شهادة االضافة وشروط اكتسابها

انطالقا من االمهية االقتصادية والقانونية لشهادة االضافة يف اثراء اجملاؿ العلمي والتكنولوجي بتحسُت ما مت التوصل
اليو من اخًتاع ،وحفظ حقوؽ ادلخًتعُت على االصلازات الفكرية اليت حققوىا ،كما مت بيانو سابقا ،عمل ادلشرع على

كفالة تنظيم قانوين ذلذه الشهادة ،وفقا ادلادة  51و 51من االمر رقم  30-30ادلتعلق برباءات االخًتاع ،واللتاف أحاؿ
دبوجبهما إىل النصوص القانونية ادلنظمة لشروط منح براءة االخًتاع .وسنعمل من خالؿ ىذه الفرع على ضبط تعريف
لشهاد ة االضافة منطلقُت من تفرقتها عن ادلفاىيم ادلشاهبة ذلا وربديد طبيعتها القانونية ،ضمن ادلطلب االوؿ من ىذا
ادلبحث ،مث ننتقل دلعاجلة شروط منح شهادة االضافة من خالؿ استقراء النصوص القانونية اليت مت االحالة اليها ،ضمن
ادلطلب الثاين من ىذا ادلبحث.
المطلب األول :مفهوم شهادة االضافة

نص ادلشرع اجلزائري على االحكاـ القانونية ادلنظمة لشهادة االضافة ضمن ادلادة  51وادلادة  51من االمر رقم

 30-30ادلتعلق برباءات االخًتاع ،غَت انو مل يعرؼ ىذه الشهادة ،واف كاف ادلتعارؼ عليو اكاددييا اف مسألة التعريفات
يًتصد ذلا الفقو إال فيما كاف تقنيا من مفاىيم فيعمل النص ادلشرع على ضبطها .ويف ىذا السياؽ ولتعريف شهادة
االضافة سنحاوؿ من خالؿ ىذا ادلطلب سبييزىا عن بعض ادلفاىيم ادلشاهبة يف نظاـ براءة االخًتاع ،ضمن الفرع االوؿ
من ىذا ادلطلب ،مث االنتقاؿ إىل ربديد طبيعتها القانونية ضمن الفرع الثاين منو.
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الفرع االول :تمييز شهادة االضافة عن بعض المفاىيم المشابهة
سنحاوؿ من خالؿ ىذا الفرع ضبط نطاؽ شهادة االضافة من خالؿ ازالة االشكاؿ الذي قد يثور بصدد التمييز
بينها وبُت بعض ادلفاىيم ادلشاهبة ذلا يف نظاـ براءة االخًتاع ،فسيتم التفرقة بينها وبُت الرباءة السائدة يف اجلزء االوؿ من
ىذا الفرع بينما خيصص اجلزء الثاين منو للتمييز بينها وبُت براءة التحسن ادلعًتؼ هبا يف بعض التشريعات ادلقارنة.أوال:
تمييز شهادة االضافة عن البراءة السائدة

تطرح فكرة الرباءة ادلهيمنة أو كما يصطلح عليها بالرباءة السائدة يف حالة ما إذا كاف من بُت العناصر
ادلستعملة يف االخًتاع ادلعٍت باحلماية وسيلة زلمية برباءة أخرى ملكا للغَت ،ففي ىذه احلالة تعترب براءة األوىل تابعة للرباءة

اخلاصة بالوسيلة ادلستعملة( .)3ويعرؼ بعض الفقو حالة تبعية اخًتاعا ما آلخر بقولو «يعد اخًتاعا تابعا الخًتاع ثاين،
االخًتاع الذي يفرض استغاللو نقال -كليا أو جزئيا-للمطالبات اليت تتضمنها الرباءة الرئيسية ،واليت يصطلح عليها ذلذا
السبب بالرباءة ادلهيمنة ) .)4(»(brevet dominantوبالتايل يعترب االخًتاع يف تبعية اخًتاع ما إذا كاف استغاللو
يفًتض نقل معلومة شللوكة برباءة اخًتاع آلخر ،ويستشهد بعض الفقو الفرنسي بادلثاؿ التايل ،تكوف براءة الطريقة يف تبعية

لرباءة ادلنتج إذا كاف تنفيذ الطريقة يستدعي إنتاج ادلنتج(.)5
وقد كفل ادلشرع دلالك الرباءة اليت توجد يف حالة تبعية احلل لضماف استغالؿ االخًتاع يف حالة تعسف مالك
الرباءة ادلهي منة ،حيث خوؿ لو احلصوؿ على ترخيص جربي ،دوف أف يؤدي ذلك إىل ادلساس حبقوؽ مالك الرباءة

السابقة( ، )6إال أف ىذا احلل ال يتم العمل بو يف كل احلاالت ،إال إذا كاف ىذا االخًتاع يشكل تقدما تقنيا ملحوظا
ومصلحة اقتصادية ىامة بالنسبة دلوضوع الرباءة السابقة(.)7
أما شها دة االضافة فهي ملحق محاية للتعديالت اجلديدة اليت اضافها ادلخًتع الخًتاعو احملمي مسبقا برباءة قائمة.
ما يفهم منو أف كال من شهادة االضافة والرباءة االصلية يعوداف لنفس ادلالك ،ويرتبطاف بنفس االخًتاع ،كما يتحداف يف
مدة احلماية القانونية ،على خالؼ االمر بالنسبة للرباءة السائدة اليت خيتلف مالكها عن مالك الرباءة التابعة ،وزبتلف
فيها مدة احلماية ادلقررة لكال الرباءتُت.
ثانيا :تمييز شهادة االضافة عن براءة التحسينات
نص ادلشرع اجلزائري يف ادلادة  0من األمر رقم  30-30ادلنظم لرباءات االخًتاع على اخًتاع ادلنتج اجلديد واخًتاع
الطريقة اجلديدة كفئتُت رئيسيتُت لالخًتاعات ادلطالب حبمايتها ،غَت أف ىذا التحديد مل يايت على سبيل احلصر .وديكن
يف ىذا الصدد االستفسار عن مدى مكانية اعتماد براءة التحسُت يف النظاـ اجلزائري لرباءات االخًتاع؟ االستنتاج الذي
ديكن اخللوص اليو ،أنو وبتحليل نص ادلادة  51من االمر رقم  30-30ديكن القوؿ انو ديكن ادلطالبة حبماية التعديالت
واالضافات اجلديدة على االخًتاعات احملمية دبوجب براءة قائمة ،بشرط أف يكوف ادلطالب حبماية التحسُت ىو نفسو
مالك الرباءة االصلية ،وأف ال يكوف قد ربصل على شهادة االضافة عن ىذه التحسينات.
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يف ادلقابل نص ادلشرع صراحة على براءة التحسين الجديد كفئة من فئات االختراع( .)8فرباءة التحسُت ،وفق
التشريع األمريكي ،سبنح حلماية االخًتاع الذي ديثل ربسينا أو اضافة الخًتاع الًتكيب بُت عناصر معروفة وأخرى جديدة،

ويتم ادلطالبة حبماية التحسينات والتعديالت ادلدرجة على اخًتاع سابق "بمطالبات التحسين"( .)9وقد بُت دليل
االجراءات اخلاصة بالفحص للمكتب األمريكي للرباءات والعالمات أنو يف حالة وجود ربسُت ،جيب أف تشَت وثيقة
ادلواصفات بصفة خاصة إىل جزء أو أجزاء من ىذه الطريقة ،أو آلة ،أو ادلادة ادلصنعة ،أو تركيب ادلواد اليت يتعلق هبا

التحسُت ،وجيب أف يقتصر الوصف على التحسُت الوارد على ىذه األجزاء(.)10
كما أف ادلشرع ادلصري قد أقر صراحة ،يف ادلادة األوىل من قانوف ادللكية الفكرية ،أنو «  ...سبنح الرباءة استقالال
عن كل تعديل أو ربسُت أو إضافة ترد على اخًتاع سبق أف منح عنو براءة ،إذا توافرت فيو شروط اجلدة واإلبداع
والقابلية للتطبيق الصناعي على النحو ادلبُت يف الفقرة السابقة ،ويكوف منح الرباءة لصاحب التعديل أو التحسُت أو
اإلضافة وفقا ألحكاـ ىذا القانوف  .»...ويستفاد من ىذا النص أف حقوؽ ادلخًتع الذي يدرج ربسينات أو اضافات
على اخًتاعات كانت زلل براءة اخًتاع سابقة مكفولة ،لكن بشرط احًتاـ الشروط ادلوضوعية الالزمة للقابلية للرباءة.
وديكن للمودع اعتماد ادلطالبات ادلتعلقة بالتحسينات ،ألف ذلك ال يتعارض مع مقتضيات القانوف ادلصري ،كما أف
اتفاقية التعاوف يف رلاؿ براءة االخًتاع ،اليت تعد مصر عضوا فيها ،قد أقرت هبذا النوع من ادلطالبات.
الفرع الثاني :الطبيعة القانونية لشهادة االضافة :التبعية للبراءة االصلية

تعترب شهادة االضافة وثيقة أو سند رمسي يسلم من ادلعهد الوطٍت اجلزائري للملكية الصناعية ،يف حالة استيفاء

الشروط ادلوضوعية والشكلية احملددة دبوجب ادلادة  51من االمر رقم  ،30-30والنص التنفيذي اخلاص بو.
غَت أف ىذا السند خبالؼ الرباءة االصلية ،ال يقرر حقوقا مستقلة على االخًتاع ،وعليو ال ديكن التمتع باحلقوؽ
االستئثارية ادلقررة دبوجب شهادة االضافة ،إال يف إطار براءة االخًتاع االصلية .فال ديكن التنازؿ عن شهادة االضافة
دبعزؿ عن الرباءة ،وعليو ففي حالة التنازؿ عن ىذه االخَتة يستلزـ تلقائيا انتقاؿ احلقوؽ ادلقررة دبوجب شهادة االضافة،
يف حالة ما إذا كانت التحسينات سابقة على عقد التنازؿ أما إذا كانت الحقة فال تنتقل ملكيتها آليا.11
كما تسقط احلقوؽ ادلقررة دبوجب ىذه الشهادة يف حالة انقضاء الرباءة ،مهما كاف سبب االنقضاء ،اما انتهاء
ادلدة أو البطالف ...حيث نص ادلشرع اجلزائري يف الفقرة االخَتة من نص ادلادة  51من االمر رقم  30-30على أنو

" ...تنتهي صالحيات شهادة االضافة بانقضاء الرباءة االصلية ".يفهم مبدئيا من ىذه الفقرة أف شهادة االضافة تتبع
الرباءة األصلية ،من حيث االنقضاء ،وفقا لقاعدة اللواحق تتبع االصل.
شلا سبق التطرؽ اليو ديكن تعريف شهادة االضافة باهنا " سند قانوين دينحو ادلعهد الوطٍت اجلزائري للملكية الصناعية
للمخًتع أو صاحب احلق يف الرباءة حلماية التعديال ت أو التحسينات أو اإلضافات اليت احدثها على االخًتاع احملمي،
تضمن لو حقوقا استئثارية طيلة مدة الرباءة االساسية"
المطلب الثاني :شروط منح شهادة االضافة
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تنص ادلادة  51من االمر رقم  30-30على أنو " طواؿ صالحية الرباءة حيق دلالكها أو لذوي احلقوؽ إدخاؿ
تغيَتات أو ربسينات أو إضافات على اخًتاعو مع استيفاء االجراءات ادلطلوبة اليداع الطلب احملددة يف ادلواد  03إىل
 01أدناه .يتم اثبات ىذه الغيَتات أو التحسينات أو االضافات بشهادات تسلم بنفس الشكل الذي مت بالنسبة للرباءة
الرئيسية ويكوف ذلا نفس االثر .يًتتب على كل طلب شهادة اضافة تسديد الرسوـ احملددة وفقا للتشريع الساري
ادلفعوؿ ".من ىذا النص يالحظ ربديد ادلشرع جملموع الشروط الشكلية لطلب شهادة االضافة ،إىل جانبها يتعُت توافر
الشروط ادلوضوعية يف ىذه االضافات.
الفرع االول :الشروط الموضوعية لمنح شهادة االضافة

مل ينص ادلشرع صراح ة على احًتاـ الشروط ادلوضوعية يف االضافات ادلدرجة على االخًتاع المكانية محايتها ،غَت
ما جيب التنبيو اليو أف ىذه الشروط ال تقدر بالنسبة لالضافة وحدىا وامنا بالنسبة لالخًتاع ككل على ىيئتو اجلديدة بعد

التعديل ،حىت يكوف قابال للحماية ،أي العربة تكوف بالنتيجة االمجالية احملصل عليها .فقد اوجب ادلشرع يف نص ادلادة
الثالثة من األمر ادلنظم لرباءات االخًتاع ،أف يكوف ىناؾ اخًتاع جديد ناتج عن نشاط ابتكاري ،وأف يكوف قابال
للتطبيق أو االستغالؿ الصناعي) .(12كما بُت أنو « ال ديكن احلصوؿ على براءة اخًتاع دبوجب ىذا األمر بالنسبة...
لالخًتاعات اليت يكوف تطبيقها على اإلقليم اجلزائري سلال بالنظاـ العاـ واآلداب العامة ،واالخًتاعات اليت يكوف
استغالذلا يف اإلقليم اجلزائري مضرا بصحة وحياة األشخاص واحليوانات»).(13
أوال :شرط وجود اختراع

فحىت تتحقق احلماية القانونية البد من وجود اخًتاع ،وإف مل ينص ادلشرع صراحة على ذلك ،وإمنا يستخلص

ذلك ،كما بينو بعض الفقو ،من « االلتزاـ القانوين الذي يفرض أال تكوف قابلة للرباءة إال ادلنشآت اليت تتصف دبيزات
االخًتاع») . (14ودبفهوـ ادلخالفة ال تكوف زلال لرباءة االخًتاع ادلبادئ والنظريات واالكتشافات ذات الطابع العلمي،
وادلناىج الرياضية ،واخلطط وادلناىج الرامية إىل القياـ بأعماؿ ذات طابع ثقايف أو ترفيهي زلض ،وادلناىج ومنظومات
التعليم والتنظيم واإلدارة أو التسيَت ،وكذا طرؽ عالج جسم اإلنساف أو احليواف باجلراحة أو ادلداواة وكذلك مناىج
التشخيص) .(15فاألصل أف االخًتاع ،حسب بعض الفقو ،ىو « تلك الفكرة االصيلة اليت تؤدي اىل ربقيق نتائج متطورة
غَت متوقعة يف الفن الصناعي السابق بالقياس مع ادلستوى السابق لو» .16وعليو ،فشرط االخًتاع جيب أف يتحقق يف
موضوع طلب الرباءة االصلي ،ألف التعديالت اليت تضاؼ الحقا ال تغَت من ىذا الوصف .وما ذبدر اإلشارة إليو يف
نفس السياؽ ،أف ىذا الشرط يتحقق أليا يف االخًتاع بعد االضافات اليت ادرجت عليو ،دبا أنو قد مت منح الرباءة عنو
سابقا ،إال يف حالة الطعن ببطالف الرباءة لعدـ احًتاـ ىذا الشرط ،فتسقط بالتايل الرباءة وتسقط تبعيا شهادة االضافة
ادلمنوحة.
ثانيا :شرط جدة االختراع

وفقا لنص ادلادة  4من األمر رقم  « 30-30يعترب االخًتاع جديدا إذا مل يكن مدرجا يف حالة التقنية ،وتتضمن
ىذه احلالة كلما وضع يف متناوؿ اجلمهور عن طريق وصف كتايب أو شفهي أو استعماؿ أو أي وسيلة أخرى عرب العامل
5482

مصدق خيرة

التنظيم القانوني لشهادة االضافة في قانون براءة االختراع الجزائري

وذلك قبل يوـ إيداع طلب الرباءة أو األولوية ادلطالب هبا» .كما نص صراحة على قابلية الرباءة للبطالف يف حاؿ عدـ
جدة االخًتاع موضوعها يف النص على أنو « إذا كاف االخًتاع ذاتو موضوع براءة يف اجلزائر تبعا لطلب سابق أو كاف

مستفيدا من أولوية سابقة»( .)17ويقصد بذلك أف الرباءة تعد باطلة إذا وجدت سابقة ذلا يف حالة التقنية سواء سبثلت يف
براءة وطنية أو أجنبية سابقة .وبصفة عامة ،قد تتمثل السابقة إما يف وصف كتايب أو شفهي أو استعماؿ مسبق ،أو غَت
ذلك من الوسائل اليت قد تنقل العلم باالخًتاع إىل اجلمهور ،يف أي مكاف ويف أي زماف كاف ،وىو ما يعرؼ بالطبيعة
ادلطلقة لشرط اجلدة.
فقػػد ألػػزـ ادلشػػرع ادلخػػًتع بػػأف يكشػػف عػػن عناصػػر جديػػدة مل يسػػبق للجمهػػور أو العمػػوـ االطػػالع عليهػػا مػػن قبػػل.
فاحلكمة من تقرير احلق االحتكاري للمخًتع تتحدد باجلديد الذي يثري بو ادلخًتع حالة التقنية الصناعية ،وىػو أوؿ شػرط
يػػتم مراقبتػػو مػػن طػػرؼ اذليئػػة ادلختصػػة عن ػد تقػػديرىا دلػػدى قابليػػة االخ ػًتاع لل ػرباءة ،ف ػ ذا مػػا تبػػُت أف االخ ػًتاع جديػػد ،يػػتم
االنتقاؿ فيما بعد إىل دراسة باقي الشروط .ويف حاالت التعػديالت أو التحسػينات الػيت تػدرج علػى اخًتاعػات زلميػة ،فػال
يقدر شرط اجلدة بالنسبة ذلػذه االضػافات وإمنػا بالنسػبة لالخػًتاع ككػل ،فقػد تتمثػل االضػافة يف اسػتعماؿ أوتركيػب وسػائل
معروفة من قبل ،غَت أف ادلركب االمجايل احملصل عليو جيب أف يكوف جديدا.
ثالثا :شرط النشاط االختراعي:

يشًتط أف يكوف االخًتاع ناذبا عن نشاط ابتكاري ،أي ال يكوف بديهيا بالنسبة لرجل ادلهنة أو احلرفة) .(18وىناؾ
دالئل كثَتة لتحديد مدى ابتكارية اخًتاع ما ،وذلك إما بالنظر إىل اجلهد اإلبداعي أو "الومضة االبتكارية" للمخًتع،
وإما بالنظر إىل العوامل أو ادلؤشرات اخلارجة عن شخص ادلخًتع ،كمالحظة التقدـ التقٍت الذي أضفاه االخًتاع على
التقنية السابقة ،أو الفجوة الزمنية بُت طرح ادلشكل وبُت وقت توصل ادلخًتع إىل حل لو بواسطة ىذا االخًتاع( .)19وعلى
غرار شرط اجلدة ،ف ف أبتكارية االخًتاع تقدر بالنظر إىل االخًتاع ككل بعد التعديلالت ادلضافة اليو.

رابعا :شرط القابلية للتطبيق الصناعي:
يقصد بشرط القابلية للتطبيق الصناعي أف يكوف موضوع االخًتاع «قابال للص نع أو االستخداـ يف أي نوع من
الصناعة»( .)20ويرى بعض الفقو اجلزائري أنو « جيب األخذ بادلفهوـ العاـ للصناعة أو ما يعٍت " النشاط البشري"»(،)21
مرتكزا يف ربليلو على ادلادة األوىل من اتفاقية باريس ادلتعلقة بادللكية الصناعية ،واليت انضمت إليها اجلزائر دبوجب األمر
رقم  ، )22( 30-01ويقصد بذلك إما الصناعة يف مفهومها الضيق ،أو الفالحة ،أو الفيزياء  ...وذلذا فمهما كانت قيمة
النتيجة الصناعية ادلًتتبة عن االخًتاع بعدما مت إدراجو عليو من تعديال أو إضافات ،سواء كانت مهمة أو ضعيفة ،ف ف
ىذا األخَت يكوف قابال للرباءة ماداـ أنو قابل للصنع أو االستخداـ يف أي رلاؿ من رلاالت النشاط البشري.
خامسا :شرط المشروعية
نص ادلشرع اجلزائري على أنو «ال ديكن احلصوؿ على براءات االخًتاع دبوجب ىذا األمر بالنسبة)0 ...:
االخًتاعات اليت يكوف استغالذلا على اإلقليم اجلزائري مضرا بالصحة وحياة األشخاص واحليوانات ومضرا حبفظ النباتات
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أو يشكل خطرا جسيما على محاية البيئة»( . )23ويف ىذا كفالة من ادلشرع لالستقرار األمٍت ،وبغرض احملافظة على القيم
األساسية يف الدولة ،سواء السياسية أو االقتصادية أو االجتماعية.
الفرع الثاني :إجراءات منح شهادة االضافة

من خالؿ ىذا الفرع سنحاوؿ التطرؽ إىل من لو احلق يف طلب شهادة االضافة ،يف اجلزء االوؿ منو ،مث االنتقاؿ
إىل استعراض الشروط الشكلية دلنح شهادة االضافة وفق ما ىو مقرر يف التشريع اجلزائري.
أوال :من لو الحق في طلب شهادة االضافة؟

إف إيداع طلب شهادة االضافة ىو حق مقرر دلالك الرباءة األصلية أو لذوي حقوقو .وعليو دينع عل كل شخص
اخر إيداع مثل ىذا الطلب .ويف حالة قياـ شخص من الغَت باضافة تعديالت أو ربسينات على اخًتاعات زلمية،
فنكوف أماـ حالة ما يعرؼ بالرباءة السائدة أو ادلهيمنة ،كما سبق التعرض لو يف ىذه الدراسة.

بناءا على ما سبق ،فمالك ا لرباءة ىو أوؿ من اودع طلبا منتظما حلماية االخًتاع ،والذي صدرت الرباءة ب سم،
كحق معنوي مًتتب عن اصار ىذا السند .وىو ادلخوؿ ابتداءا احلق يف ادلطالبة حبماية التعديالت اليت اضافها الخًتاعو.
كما بُت ادلشرع اجلزائري أنو وديكن لوكيل أف يباشر ىذه إجراءات إيداع طلب شهادة االضافة ،بشرط أف يثبت ىذا

األخَت صفتو كوكيل ،ويتوجب ذكر امسو وصفتو وعنوانو يف طلب التسليم( .)24والوكالة يف طلب شهادة االضافة ،على
غرار إيداع طلب الرباءة قد تكوف إما إجبارية أو اختيارية ،فقد ألزـ ادلشرع مودع طلب الرباءة ادلقيم يف اخلارج أف يعُت
وكيال ينوب عنو يف إسباـ إجراءات اإليداع ،ويعامل يف ىذه احلالة معاملة األصيل(.)25
وقد ينتقل فيها احلق يف طلب شهادة االضافة إىل الورثة أو اخللف العاـ ،وقد تكرر يف النصوص القانونية ادلنظمة
إلجراءات اإليداع طلبات الرباءة ،واليت ديكن اسقاطها على شهادة االضافة ،أف القياـ هبذا اإلجراء ىو حق للمخًتع
احلقيقي وعند االقتضاء ينتقل إىل خلفو ،ويعرب عنو ادلشرع " بالسابق يف احلق"( .)26وقد بُت بعض الفقو اجلزائري أنو
« ديكن أف ينتقل احلق يف اإليداع إىل شخص غَت ادلخًتع ألسباب خاصة كوفاة الطالب .وهبذه الصفة جيوز للورثة شلارسة
احلق يف اإليداع ومن مث استكماؿ كافة اإلجراءات القانونية»(.)27
ويطرح التساؤؿ أيضا بشأف االخًتاعات ادلشًتكة ،وىي تلك االخًتاعات اليت يشًتؾ يف اصلازىا شخصاف أو أكثر
مجاعيا ،فمن صاحب احلق يف إيداع مثل ىذه االخًتاعات ومن صاحب احلق يف إدراج تعديالت عليها؟ فقد نص
ادلشرع ا ألمريكي صراحة على أنو يف حالة اشًتاؾ أكثر من شخص يف إصلاز نفس االخًتاع ديكنهم مشًتكُت ادلطالبة
حبمايتو ،وأف يؤدي كل واحد منهم القسم الالزـ قانونا ،ويف حالة رفض أحد ادلخًتعُت أو عدـ سبكنو من ادلشاركة يف
ادلطالبة حبماية االخًتاع ،ديكن للمخًتع اآلخر إيداع طلب الرباءة مناصفة بينو وبُت ادلخًتع الغائب( .)28ويتبٌت بعض
الفقو اجلزائري نفس ادلوقف يف قولو « دينح احلق جلميع ادلعنيُت باألمر على وجو االشًتاؾ»( .)29وجيب إدراج أمساء
وبيانات كل واحد منهم على وجو التفصيل يف طلب اإليداع ،وأف يتضمن الطلب توقيع أحدىم على األقل ،كما ديكن
يف مثل ىذه احلاالت االستعانة بوكيل إلسباـ إجراءات اإليداع ،بشرط اإلشارة إىل امسو وعنوانو يف الطلب(.)30
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وانطالقا من حقهم ادلشًتؾ يف اإليداع ف ف ألي منهم احلق يف دراج اضافات أو ربسينات على االخًتاع ،ومن مث
ادلطالبة بشهادة اضافة بذلك ،لكن االشكاؿ الذي يطرح ىل ينفرد ادلخًتع الذي أدرج التعديالت باحلقوؽ االحتكارية
عليها ،أـ أهنا تؤوؿ إىل مجيع ادلخًتعُت ادلشاركُت يف اصلاز االخًتاع؟ يف والواقع مل يتعرض ادلشرع اجلزائري إىل حكم
خاص هبذه ادلسألة يف قانوف براءة االخًتاع ،لكن وبالرجوع إىل القواعد العامة ادلتعلقة بادلاؿ الشائع ،فنميز بُت حالتُت:
حالة ما إذا كانت التعديالت بغرض تحسين االنتفاع من االختراع :فيمكن للمخًتعُت ادلالكُت على الشيوع
الغلبية ثالث ارباع براءة االخًتاع اف يقرروا ادراج تعديالت أو ربسينات على الرباءة ،على اف يعلنوا قرارىم إىل باقي
الشركاء ،ودلن ا عًتض من ىؤالء احلق يف الرجوع إىل احملكمة ادلختصة خالؿ شهرين من تاريخ االعالف للمعارضة ،وذلك
وفقا دلا أقره ادلشرع دبوجب ادلادة  050من القانوف ادلدين.
حالة ما إذا كانت التعديالت المدرجة بهدف المحافظة على االختراع المحمي :قد يلجأ ادلخًتعوف أو
أحدىم الدراج تع ديالت على االخًتاع هبدؼ احملافظة عليو ،ويف ىذه احلاؿ يتم اعماؿ نص ادلادة  057من القانوف
ادلدين يف نصها على أنو " لكل شريك يف الشيوع احلق يف أف يتخذ من الوسائل ما يلزـ حلفظ الشيء ولو كاف بغَت
موافقة باقي الشركاء".
ثانيا :إيداع طلب شهادة االضافة

تنص ادلادة  51من االمر رقم  30-30على أنو " طواؿ صالحية الرباءة حيق دلالكها أو لذوي احلقوؽ إدخاؿ
تغيَتات أو ربسينات أو إضافات على اخًتاعو مع استيفاء االجراءات ادلطلوبة اليداع الطلب احملددة يف ادلواد  03إىل

 01أدناه .يتم اثبات ىذه الغيَتات أو التحسينات أو االضافات بشهادات تسلم بنفس الشكل الذي مت بالنسبة للرباءة
الرئيسية ويكوف ذلا نفس االثر .يًتتب على كل طلب شهادة اضافة تسديد الرسوـ احملددة وفقا للتشريع الساري
ادلفعوؿ ".يفهم من ىذا النص أف ادلشرع قد اشًتط احًتاـ رلموع االجراءات ادلطلوبة اليداع طلب الرباءة عند ادلطالبة
بشهادة االضافة ،وقد احاؿ إىل ادلواد من  03إىل  01من االمر رقم  30-30وادلتعلقة بالشروط الشكلية اليداع طلب
الرباءة واالجراءات الالزمة الصدارىا.
فقد حدد ادلشرع اجلزائري الوثائق اليت يلزـ ادلودع بتقدديها للهيئة ادلختصة ،الكتساب احلقوؽ القانونية على
اخًتاعو ،كما بُت االجراءات اليت يتوجب على ادلخًتع احًتامها ،ويتكلف هبا ادلعهد الوطٍت اجلزائري للملكية

الصناعية( . )31وال يتحقق شرط االنتظاـ إال إذا تكوف ملف اإليداع من طلب زلرر يف شكل استمارة ،يقوـ ادلعٍت دبلئها،
ترفق بوثيقة تتضمن وصفا دقيقا ،شامال وتفصيليا لالخًتاع موضوع الطلب ،على ضلو ديكن رجل ادلهنة أو احلرفة يف
اجملاؿ الذي ينتمي إليو االخًتاع من إعادة ذبسيده .كما جيب على ادلودع أف يرفق طلبو بالرسوـ التوضيحية ادلتعلقة
باالخًتاع( ،)32ووثيقة تثبت سداده للرسوـ القانونية للتسجيل( .)33واف حيرر وثيقة ادلطالبات اليت تتضمن التحسينات أو
التعديالت اجلديدة الىت أضافها ادلخًتع إىل اخًتاعو واليت يطالب باحلماية القانونية ذلا ،ربت طائلة رفض ملف اإليداع
لعدـ اكتمالو ،أو بطالف الرباءة أو شهادة االضافة يف حالة عدـ ربرير ىذه الوثيقة على وجو الدقة.34
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يقػػوـ ادلعهػػد الػػوطٍت اجلزائػػري للملكيػػة الصػػناعية كهيئػػة سلتصػػة بفحػػص طلبػػات اإليػػداع لشػػهادة االضػػافة مػػن
خػػالؿ مراقب ػػة م ػػدى احًتامه ػػا للش ػػروط ادلوض ػػوعية والش ػػكلية عل ػػى ح ػػد س ػواء ،في ػػنص ادلش ػػرع اجلزائ ػػري عل ػػى أن ػػو « تق ػػوـ
ادلصلحة ادلختصة أيضا بالتأكد من أف موضوع الطلب غػَت مػدرج يف ادليػادين ادلػذكورة يف ادلػادة  0وغػَت مقصػى بداىػة مػن
احلمايػػة القانونيػػة دبوجػػب ادل ػواد مػػن  0إىل  1و .)35(»7كمػػا تػػنص ادلػػادة  00مػػن قػػانوف ب ػراءة االخ ػًتاع علػػى انػػو « تقػػوـ
ادلص ػػلحة ادلختص ػػة بالتأك ػػد م ػػن أف الش ػػروط ادلتعلق ػػة بػ ػ جراءات اإلي ػػداع احمل ػػددة يف القس ػػم األوؿ م ػػن الب ػػاب الثال ػػث ويف
النصػػوص ادلتخػػذة لتطبيقػػو» .ويف كػػل م ػن احلػػالتُت تقػػوـ اإلدارة ادلختصػػة ،وبعػػد التأكػػد مػػن منعػػدـ اسػػتفاء طلػػب ال ػرباءة
للشػػروط ادلوضػػوعية والشػػكلية ،ب ػ عالـ صػػاحب الطلػػب بػػأف طلبػػو مل يسػػمح دبنحػػو الشػػهادة ادلطلوبػػة ،وديكػػن تبلي ػ عػػدـ
أىليػػة الطلػػب للحمايػػة للوكيػػل إذا أثبػػت ىػػذه الصػػفة .وللمػػودع أجػػل شػػهرين لتصػػحيح الطلػػب ،وديكػػن سبديػػد ىػػذا األجػػل
عنػد الضػػرورة بطلػػب مػػن ادلػػودع أو وكيلػػو .امػا يف حالػػة تثبػػت اذليئػػة ادلختصػػة مػػن انتظػاـ ادللػػف ،ديػػنح للمػػودع شػػهادة تثبػػت
حقوقػػو االحتكاريػػة علػػى التعػػديالت اجلديػػدة ادلضػػافة إىل االخػًتاع ،ويػػتم نشػػرىا يف النشػػرة الرمسيػػة للمعهػػد الػػوطٍت اجلزائػػري
للملكية الصناعية( ،)36حىت ديكن االحتجاج هبا يف موجهة الغَت.
المبحث الثاني :اثار اكتساب شهادة االضافة واليات حمايتها
باحًتاـ رلموع الشروط ادلوضوعية والشكلية اليت قررىا ادلشرع دبوجب ادلادة  51من األمر رقم  30-30يستفيد
مالك شهادة االضافة من نفس احلقوؽ االحتكارية ادلقررة دبوجب الرباءة العادية ،طيلة مدة الرباءة االساسية ادلمنوحة.
كما قرر ادلشرع آليتُت قانونيتُت حلماية االخًتاع احملمي والتعديالت ادلدرجة عليو من أي اعتداء ،إما عن طريق دعوى
التقليد أو دعوى ادلنافسة غَت ادلشروعة ،وسنحاوؿ من خالؿ ىذين ادلطلبُت التعرض إىل آثار منح شهادة االضافة يف
ادلطلب األوؿ ،بينما نتعرض للحماية القانونية ادلقررة للتعديالت اجلديدة على االخًتاع يف الطلب الثاين.
المطلب األول :االثار القانونية الكتساب شهادة االضافة

باكتماؿ الشروط ادلوضوعية والشكلية ادلقررة قانونا ،دينح للمخًتع أو مالك الرباءة الذي ادرج عليها ربسينات

شهادة تثبت حقوقو االحتكارية على ما أحدثو من تعديالت على اخًتاعو ،ذلذه الشهادة نفس االثار القانونية اليت
سبنحها سند الرباءة ،من حيث احلقوؽ واحلماية القانونية ادلقررة ،غَت أف االشكاؿ يثور بالنسبة دلسالة التصرؼ يف ىذا
السند ،فهل ديكن دلالكو التصرؼ فيو دبعزؿ عن الرباءة؟ وىل التصرؼ يف الرباءة يؤثر على شهادة األضافة؟ وذلك من
منطلق تبعية شهادة االضافة لسند الرباءة ،وىذا ما سنحاوؿ اجلابة عنو من خالؿ ىذا ادلطلب.
الفرع االول :نطاق الحقوق االحتكارية لمالك شهادة االضافة

وخيوؿ سند الرباءة لصاحب االخًتاع حقا مؤقتا على اخًتاعو ،دلدة عشرين سنة ابتداء من تاريخ إيداع الطلب(.)37
ويتمتع ادلخًتع خالؿ ىذه ادلدة باحلماية ضد أي شخص يقوـ باستعماؿ أو صنع أو بيع أو عرض ادلنتج للبيع أو

استَتاده ذلذه األغراض دوف رضا مالك الرباءة( .)38وجيب أال يشمل ىذا احلظر األعماؿ ادلؤداة ألغراض البحث العلمي،
واألعماؿ اليت زبص ادلنتوج ادلشموؿ بالرباءة ،من صنع أو استعماؿ أو استَتاد أو ببيع للناتج مىت كاف صاحب االخًتاع
قد قاـ بعرض ادلنتج يف السوؽ .كما يستثٌت من قائمة األعماؿ احملظورة ،استعماؿ ادلنتج احملمي بالرباءة على منت البواخر
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والسفن الفضائية أو أجهزة النقل اجلوية أو الربية األجنبية ادلتواجدة بادلياه اإلقليمية أو اجملاؿ اجلوي أو الًتاب الوطٍت
بصفة اضطرارية أو مؤقتة ،وقد نص ادلشرع صراحة على ىذه القيود الواردة على احتكار مالك الرباءة الستغالؿ

اخًتاعو(.)39
وتقرر شهادة االضافة للمخًتع نفس ىذه احلقوؽ االحتكارية على التعديالت اليت ادرجها على اخًتاعو ،وتدوـ
احلماية ادلقررة دبوجب ىذه الشهادة طيلة ادلدة ادلتبقية من العشرين سنة ادلقررة وفقا للرباءة األصلية ،فيمنع استعماؿ أو
استغالؿ ىذه التعديالت دوف موافقة ادلالك ربت طائلة ادلتابعة جبردية التقليد .وال يستثٌت من ذلك إال ما استثناه ادلشرع
وفقا للمادة  55و 50من االمر رقم  30-30السابق االشارة إليهما.
يف ادلقابل فرض ادلشرع على مالك الرباءة ادلرفقة بشهادة االضافة التزامات ،تتمثل أساسا يف واجب دفع الرسوـ
السنوية .وىي عبارة عن رسوـ تصاعدية تتزايد قيمتها إىل غاية انتهاء ادلدة احملددة للرباءة وادلقدرة بعشرين سنة ،ويتم دفع
ىذه الرسوـ إىل جانب رسوـ اإليداع والنشر .إف سداد ىذه الرسوـ يعد أمرا إلزاميا ،ويف حالة عدـ التزاـ ادلودع هبذا القيد
ال ديكنو التمتع باحلقوؽ ادلًتتبة عن الرباءة( .)40من ىذا ادلنطلق ،ويف حالة عدـ وفاء ادلودع هبذا االلتزاـ فاف ملكيتو لرباءة
االخًتاع تسقط تلقائيا .إال انو ورغبة من ادلشرع يف التخفيف من صرامة ىذا اجلزاء ،منح للمودع مهلة إضافية لتنفيذ
التزامو تقدر دبهلة ستة أشهر ،يف مقابل دفع رسم إضايف ،وذلك بعد تعليل وبياف أسباب التأخَت يف سداد الرسوـ(،)41

ويعرؼ ذلك باسًتجاع احلق يف الرباءة (.)42
إىل جانب ىذا االلتزاـ ،يقع على عاتق مالك الرباءة واجب استغالؿ االخًتاع موضوع احلماية ،واساغالؿ
التعديالت اجلديدة ادلضافة اليو .ذلك تأكيدا للهدؼ االساسي من تشريع شهادة االضافة وادلتمثل يف تعزيز التقدـ التقٍت

والعلمي ،وانفاع اجملتمع بو ،وكما عرب عنو بعض الفقو اجلزائري بقولو « ال يعترب استغالؿ االخًتاع موضوع الرباءة حقا
شلنوحا دلالك الرباءة فحسب ،بل ىو كذلك التزاـ على عاتقو»( .)43ويف حالة عدـ احًتاـ مالك الرباءة ذلذا االلتزاـ ،ف ف
االخًتاع يكوف عرضة إلجراء الًتخيص اجلربي إذا توافرت الشروط احملددة قانونا( .)44فمن حق أي شخص لو مصلحة،
ويف أي وقت بعد انقضاء مهلة أربع سنوات ابتداء من تاريخ إيداع طلب احلماية أو ثالث سنوات ابتداء من تاريخ

صدور الرباءة ،أف يقدـ طلبا أماـ ادلصلحة ادلختصة( )45للحصوؿ على رخصة الستغالؿ االخًتاع( .)46يتبُت من خالؿ
دراسة النصوص القانونية ادلنظمة للًتخيص اجلربي أف اذلدؼ األساسي من وراء ىذا اإلجراء ىو ربقيق تقدـ تقٍت
ملحوظ أو مصلحة اقتصادية ىامة( ،)47وذلك بتمويل السوؽ الوطنية(.)48
الفرع الثاني :مدى امكانية التصرف في شهادة االضافة

األصل أنو ديكن لصاحب الرباءة التصرؼ يف ىذا السند جبميع أشكاؿ التصرؼ القاين ،إما عن طريق التنازؿ عنو
بعوض ،ويتم يف ىذه احلالة إعماؿ أحكاـ عقد البيع احملددة يف القانوف ادلدين .وديكنو أف يتنازؿ عنو بدوف عوض،
وتسري عليو أحكاـ عقود التربع .باإلضافة إىل ذلك ديكن دلالك الرباءة االحتفاظ دبلكية السند والتنازؿ عن احلق يف
االستغالؿ .ويعرؼ ىذا التصرؼ بالًتخيص اإلرادي باستغالؿ الرباءة ،ويتحقق ذلك مقابل حصولو على أجرة متفق
عليها تسمى باإلتاوة؛ وتطبق يف ىذه احلالة أحكاـ عقود اإلجيار ادلنظمة يف القانوف ادلدين( .)49ولرباءة االخًتاع قيمة
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ائتمانية كبَتة سبكن مالك السند من تقدديو على سبيل الرىن احليازي ،كضماف لدين معُت .وكذلك تتمتع بقيمة
اقتصادية عالية ،فهي تعترب من احلقوؽ العينية اليت ديكن تقدديها ك سهاـ يف الشركة(.)50
لكن التساؤؿ يثور بالنسبة لشهادة االضافة فهل ديكن التصرؼ فيها على غرار الرباءة العادية؟ مل يرد نص خاص
لتنظيم ىذا االمر .لكن االصل أف شهادة االضافة ىي مستند تابع للرباءة االصلية ،ما يستنتج منو أنو ال ديكن التصرؼ
فيها دبعزؿ عن الرباءة االصلية .ولكن إذا مت التنازؿ عن الرباءة فيستتبع ذلك التنازؿ عن شهادة االضافة ،إذا مت احلصوؿ
عليها قبل ابراـ عقد التنازؿ .أما إذا مت إدراج التعديالت بعد التنازؿ عن الرباءة ففي ىذه احلالة ،وحسب ما يراه بعض
الفقو اجلزائري "  ...أما فيما خيص التحسينات اليت اصلزت قبل ابراـ عقد التنازؿ ،فادلنطق يقضي بانتقاؿ ملكيتها إذا
كانت زلمية عن طريق شهادة االضافة .51"...احلل ادلمكن ازباذه من طرؼ ادلتنازؿ إليو ىو ادلطالبة بالًتخيص
باستغالؿ التحسينات ،باالتفاؽ مع ادلخًتع.
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المطلب الثاني :الحماية القانونية المقررة لشهادة االضافة :دعوى التقليد
تعترب دعوى التقليد األثر ادلباشر لتسليم شهادة اال ضافة باعتبار أف ذلا نفس اثر براءة االخًتاع ،حسب ما اقره
ادلشرع دبوجب ادلادة  51من االمر رقم  ،30-30وىو مرتبط ارتباطا وثيقا حبق مالكها يف احتكار استغالؿ اخًتاعو
خالؿ ادلدة احملددة قانونا) .(52عرؼ ادلشرع اجلزائري جنحة التقليد باإلحالة إىل احلق االحتكاري ادلمنوح للمخًتع). (53
ويرى بعض الفقو العريب تعريف التقليد بأنو « عكس االبتكار ألنو ديثل عملية زلاكاة لشيء مبتكر ،أي أهنا عملية
استنساخ لشيء مبتكر ،فادلقلد ناقل عن ادلبتكر») . (54ويرى جانب آخر أف «التقليد ىو أف يقوـ شخص دوف وجو
حق باستغالؿ االخًتاع سواء بانتاجو أو بيعو أو االفادة منو على أي وجو») .(55واتفق الفقو الفرنسي ،وإف اختلفت
الصياغة ،على تعريف التقليد بأنو كل اعتداء على احلق االحتكاري للمخًتع).(56
الفرع األول :شروط تحريك دعوى تقليد التعديالت امحمدية بشهادة االضافة

وحىت تثبت امكانية متابعة القائم بأفعاؿ التقليد على أساس جنحة التقليد ،البد من توافر األركاف الثالث الالزمة
لقياـ أي جردية ،وادلتمثلة يف الركن ادلادي ،الركن ادلعنوي والركن الشرعي ،مع مراعاة خصوصية ىذه اجلنحة بالنسبة

لألحكاـ العامة للجردية.
الركن الشرعي :فيجب أن يكون حق مالك البراءة ما زال قائما على االختراع ،فال تقوـ جنحة التقليد إذا كاف

احلق الذي يتمسك بو مالك الرباءة غَت مشروع ،كأف يكوف ناذبا عن سند غَت صحيح ،مت صدور حكم بالبطالف
بشأنو ،سواء كاف بطالنا كليا أو جزئيا ،ويف ىذه احلالة األخَتة ،يشًتط أف يكوف التقليد متعلقا باجلزء الذي مل يطلو
البطالف .ومىت زبلف ىذا الشرط ديكن للمدعى عليو الدفع بانعداـ الدعوى لعدـ صحة السند) .(57يشًتط إىل جانب
ذلك ،أيضا ،أف يكوف القياـ بأحد األعماؿ اليت تكيف بالتقليد الحقا لتسجيل االخًتاع ونشره ،أو بعد تبلي ادلقلد
بصورة منتظمة دبوجب نسخة رمسية عن الوصف التفصيلي لالخًتاع ،وىذا ما يستفاد من النص القانوين «ال تعترب الوقائع
السابقة لتسجيل طلب براءة االخًتاع ماسة باحلقوؽ النامجة عن براءة االخًتاع ،وال تستدعي االدانة حىت ولو كانت إدانة
مدنية ،باستثناء الوقائع اليت ربدث بعد تبلي ادلقلد ادلشتبو بو بواسطة نسخة رمسية لوصف االخًتاع تلحق بطلب براءة
االخًتاع») . (58يفهم من ىذا النص أنو يكفي لتحريك دعوى التقليد أف يكوف االخًتاع مسجال ،حىت وإف مل تسلم
براءة بشأنو.
كما ال يعد تقليدا األعماؿ ادلكيفة قانونا بأهنا أعماؿ تقليد ،إذا وقعت بعد انتهاء مدة االحتكار ادلمنوح
للمخًتع ،وادلقدرة بعشرين سن ة من تاريخ اإليداع ،وىي نفس ادلدة يف كافة التشريعات زلل ىذه الدراسة ادلقارنة .وعليو،
بانقضاء ىذه ادلدة احملددة ك طار زمٍت لالحتكار ادلمنوح للمخًتع ،تصبح األعماؿ ادلتعلقة بصنع أو استغالؿ االخًتاع
سواء كاف منتجا أو طريقة مربرة قانونا ،ذلك ألف االخًتاع ربوؿ إىل ملك عاـ ،بعد أف كاف ملكية خاصة للمخًتع.
ىذا ويضيف بعض الفقو اجلزائري ،يف تفصيلو للركن الشرعي جلردية التقليد ،ضرورة انتفاء أعماؿ مربرة ،إذ تنتفي مع
ىذه األفعاؿ جردية التقليد ،وذلك يف قولو «جيب استبعاد جنحة التقليد يف حالة وجود أفعاؿ مربرة » .ويعترب ىذا ادلوقف
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الفقهي من مجلة األفعاؿ ادلربررة ،قياـ الشريك يف ملكية براءة االخًتاع باستغالؿ االخًتاع موضوع احلماية ،حالة احليازة
الشخصية السابقة لالخًتاع ،وكذا ادلرخص لو سواء كاف الًتخيص اتفاقيا أو جربيا).(59
أما بالنسبة للركن المادي لجنحة التقليد ،فتنص ادلادة  17من األمر رقم  30-30على أنو « ديكن لصاحب

براءة االخًتاع أو خلفو رفع دعوى قضائية ضد أي شخص قاـ أو يقوـ ب حدى األعماؿ حسب مفهوـ ادلادة 11
أعاله ،»...ورجوعا إىل ادلادة  11من نفس األمر ،فهي تنص على أنو « مع مراعاة ادلادتُت  50و 54أعاله يعترب
مساسا باحلقوؽ النامجة عن براءة االخًتاع كل عمل من األعماؿ ادلنصوص عليها يف ادلادة  55أعاله» .أوؿ مالحظة
تتبادر إىل الذىن بشأف ىذه النصوص ،أهنا يكتنفها الغموض ،من خالؿ سلسلة اإلحالة عرب ادلواد ادلنظمة لرباءة
االخًتاع ،وىذا ما يتعارض مع جردية التقليد ،بداية ألهنا جردية ،وادلبدأ القانوين العاـ ،أال جردية وال عقوبة أو تدبَت أمن
إال بنص) . (60كما أف قاعدة القياس ال تطبق يف رلاؿ القانوف اجلنائي ،لذلك من خصائص ىذا القانوف أف تكوف
نصوصو واضحة يف بياف األفعاؿ ادلعاقب عليها والعقوبات ادلقررة لكل فعل.
وعليو يعد تقليدا كل استعماؿ أو استغالؿ أو صنع للمنتج أو الطريقة موضوع الرباءة ،مىت مت ذلك دوف رضا مالك
الرباءة( .)61كما يشكل تقليدا كل إخفاء للشيء ادلقلد أو بيعو أو عرضو للبيع أو استَتاده ذلذه األغراض( .)62ووفق بعض
الفقو اجلزائري ،ف نو يقصد ب خفاء األشياء ادلقلدة « كل اقتناء ذلا مع قياـ العلم لدى القائم بالفعل بأهنا منتجات
مقلدة» .ويضيف نفس الفقو ،أف ادلشرع مل يقم أي سبييز بُت حاالت صنع واستغالؿ االخًتاع بصفة غَت مشروعة ،كما
مل دييز بُت حاالت بيع ادلنتجات ادلقلدة أو عرضها للبيع( .)63ومحاية االخًتاع ضد أعماؿ التقليد ال خيص اخًتاع ادلنتج
اجلديد فقط ،وإمنا يتعلق أيضا باالخًتاع الطريقة اجلديدة ،فيمنع كل استغالؿ أو تسويق ذلا دوف رضا ادلالك احلقيقي.
الركن الثالث جلنحة التقليد ،ىو الركن المعنوي ،فهل للقصد الجنائي أثر في جنحة التقليد؟ ديكن تعريف
القصد اجلنائي ،أو كما يصطلح عليو بالركن ادلعنوي يف جنحة التقليد ،بأنو ذلك اإلحساس الداخلي الذي يتمثل يف
انصراؼ ارادة اجلاين إىل القياـ بأحد األعماؿ ادلصنفة قانونا بأهنا تقليد لالخًتاع موضوع الرباءة ،مع علمو بأف ىذا
الفعل يشكل جردية .من خالؿ ادلادة  11من قانوف براءة االخًتاع اجلزائري ،يالحظ أهنا ال تويل اىتماما ذلذا الركن،
حيث ال يعتد حبسن النية أو سوئها يف تكييف التصرؼ بأنو تقليد .بعبارة أخرى ،وكمبدأ عاـ ،يعد سوء النية مفًتضا،
إال أنو واستثناء ىناؾ فئة من األفعاؿ ال بد فيها من إثبات القصد اجلنائي لدى القائم بالفعل دلتابعتو على أساس جنحة
التقليد .ونفس ادلالحظة يطرحها بعض الفقو الفرنسي يف ربليلو للنص القانوين الفرنسي يف ىذا الشأف).(64
شلا سبق يتضح أنو دلناقشة الركن ادلعنوي يف جنحة التقليد ،البد من التفرقة بُت حالتُت ،يشًتط يف إحدامها إثبات
سوء نية اجلاين يف القياـ هبذا الفعل ،أما احلالة الثانية فال يشًتط فيها إثبات سوء النية ألهنا مفًتضة .وادلعيار يف التمييز بُت
احلالتُت ىو مدى ادلساس ادلباشر حبقوؽ صاحب الرباءة .فبالنسبة للشخص الذي يقوـ بصنع ادلنتج أو استعمالو أو
استَتاده أو استغاللو ذلذه األغراض ،أو استعماؿ الطريقة موضوع الرباءة أو استغالذلا ،ف ف سوء النية يكوف مفًتضا .وال
ديكن ذلذا الشخص التمسك حبسن نيتو .أما احلالة الثانية ،فتكمن يف القياـ بأحد األعماؿ احملددة من طرؼ ادلشرع يف
نص ادلادة  10من قانوف براءة االخًتاع ،وادلتمثلة أساسا يف إخفاء األشياء ادلقلدة أو بيعها أو عرضها للبيع أو إدخاذلا
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للًتاب الوطٍت .ويعترب ا دلقلد يف ىذه احلالة غَت مباشر ،ويعاقب بنفس عقوبة ادلقلد ادلباشر مىت توافر لديو عنصر
القصد(.)65
وفيما يتعلق باجلهة القضائية ادلختصة بالفصل يف دعوى التقليد ،فلم تشر ادلواد ادلتعلقة بالتقليد إليها ،ومن
ادلتعارؼ عليو قانونا أنو يف حالة فقداف نص خاص يف مسألة ما يتم اعماؿ االحكاـ العامة ،وعليو ،ورجوعا إىل أحكاـ
قانوف االجراءات ادلدنية واإلدارية ،ف هنا تنص على أف نزاعات ادللكية الفكرية يعود اختصاص النظر فيها إىل األقطاب
ادلتخصصة).(66
أما عن االختصاص احمللي ،اإلقليمي ،فقد خرج فيها ادلشرع اجلزائري عن فحوى القاعدة العامة اليت تنص على
أنو « :يؤوؿ االختصاص اإلقليمي للجهة القضائية اليت يقع يف دائرة اختصاصها موطن ادلدعى عليو ،وإف مل يكن لو
موطن معروؼ ،فيعود االختصاص للجهة القضائية اليت يقع فيها آخر موطن لو .»...وقد ورد ىذا االستثناء يف مواد
ادللكية الفكرية بالنظر إىل طبيعة وقائع الدعوى ،لذلك صب ادلشرع االختصاص يف ىذه ادلسائل بطابع االلزامية للقاضي،
حيث نص صراحة على أنو « فضال عما ورد يف ادلواد  00و 07و 41ترفع الدعاوى أماـ اجلهات القضائية ادلبينة أدناه
دون سواىا ... :يف مواد ادللكية الفكرية أماـ احملكمة ادلنعقدة دبقر اجمللس القضائي ادلوجود يف دائرة اختصاصو موطن
ادلدعى عليو.(67)»...

الفرع الثاني :الجزاءات المقرره في حالة االعتداء على التعديالت المحمية بشهادة االضافة

تنص ادلادة  15من االمر رقم  30-30ادلتعلق برباءات االخًتاع على أنو "يعد كل عمل متعمد يرتكب حسب
مفهوـ ادلادة  11أعاله جنحة تقليد .يعاقب على جنحة التقليد باحلبس من  1أشهر إىل سنتُت وبغرامة من مليونُت
ومخسمائة دينار ( 0.133.333دج) إىل عشرة ماليُت دينار ( 53.333.333دج) أو ب حدى ىاتُت العقوبتُت
فقط ".وتنص ادلادة  10من ذات األمر على أنو " يعاقب بنفس العقوبة اليت يعاقب هبا ادلقلد كل من يتعمد اخفاء
شيء مقلد أو إخفاء عدة اشياء مقلدة أو يبيعها أو يعرضها للبيع أو يدخلها إىل الًتاب الوطٍت" .كما يتقرر دلالك
االخًتاع وما ادرج عليو من تعديالت تعويض عما حلقو من ضرر وفقا الحكاـ ادلسؤولية التقصَتية ،ولتقدير التعويض
يتعُت مراعاة الضرر الالحق بصاحب الرباءة ال الفائدة اليت جناىا ادلقلد من استغالؿ االخًتاع دوف رضا صاحبو.68
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خاتمة:
مقارنة مع الوتَتة ادلتسارعة لتعديل التشريعات ادلنظمة حلقوؽ ادللكية الفكرية عامة وبراءة االخًتاع بصورة خاصة،
يالحظ اف احلركية التشريعية ىذه مفقودة على الساحة الوطنية ،إذ أف آخر تشريع منظم لرباءة االخًتاع يف اجلزائر كاف
دبوجب االمر رقم  30-30السادر سنة  ،0330ما جيعل القانوف متأخرا عن مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي
ادلتسارع .ومن بُت أىم ادلسائل اليت يتعُت إعادة النظر فيها على وجو دقيق ىي شهادات االضافة ،وذلك دلا ذلذه
الشهادات من أمهية علمية واقتصادية كبَتة ،تنعكس ىذه االمهية على صعيدين اثنُت ،إذ سبثل اثراءا حلالة التقنية
الصناعية ،وتثمينا لالخًتاعات احملمية من خالؿ ربديثها وربسُت أدائها .كما تعد زبفيفا على ادلخًتاع تغنيو عن إيداع
طلبات براءة جديدة عن االضافات اجلديدة اليت توصل إليها ،وما يستتبعو ذلك من سداد رسوـ إيداع جديدة.
ومن بُت ادلسائل اليت يتعُت تدخل ادلشرع لتنظيمها بأحكاـ قانونية صرحية وعدـ االكتفاء باالحالة للقواعد ادلنظمة
لرباءات االخًتاع ،نظرا لالشكاالت القانونية اليت قد تثار ،ال سيما فيما يتعلق بالتعديالت اليت تدرج على االخًتاعات
اجلماعية ،اليت يساىم يف اصلازىا أكثر من سلًتع ،وكذا مسألة التعديالت على االخًتاعات ادلنجزة يف اطار اخلدمة ،أو ما
يعرؼ باخًتاعات اخلدمة  ،ضف إىل ذلك مسألة التنازؿ عن شهادة االضافة ،إذ أف ىذا االمر يعًتيو الكثَت من
الغموض ،خاصة يف حالة التنازؿ عن الرباءة االصلية.
قائمة المراجع:
النصوص القانونية:
 األمػر رقػػم  30-01ادلػؤرخ يف  9ينػػاير  5901ادلتضػمن ادلصػػادقة علػى اتفاقيػػة بػاريس حلمايػػة ادللكيػة الصػػناعية ادلربمػػةيف  03مارس  5770وادلعدلة ،ج .ر 4 .فرباير  ،5901عدد  ،53ص.514 .
 األمػػر رقػػم  30-30ادلػػؤرخ يف  59يوليػػو  0330ادلتعلػػق ب ػرباءات االخ ػًتاع ،ج .ر 00 .يوليػػو  ،0330عػػدد ،44ص.07.
 ادلرسوـ التنفيذي رقم  001-31ادلؤرخ يف  0أوت  0331الذي حيدد كيفيات تطبيق إيداع براءة االخًتاع وإصدارىا ،ج .ر 0 .أوت  ،0331عدد  ،14ص.7 .
 القانوف رقم  ،31-37ادلتضمن قانوف اإلجراءات ادلدنية واإلدارية ،ج .ر 00 .أفريل  ،0337عدد .05الكتب الفقهية:

مسيحة القليويب ،الوجيز يف التشريعات الصناعية ،ج ،0 .القاىرة.5910 ،
 صالح الدين عبد اللطيف الناىي ،الوجيز يف ادللكية الصناعية والتجارية ،دار الفرقاف ،ط .5970-5970 ،5 فاضلي إدريس ،ادللكية الصناعية ،ديواف ادلطبوعات اجلامعية ،اجلزائر ،0350 ،ص.10 . فرحة زراوي صاحل ،الكامل يف القانوف التجاري ،ج ،0 .احلقوؽ الفكرية ،حقوؽ ادللكية الصناعية والتجارية ،حقوؽادللكية األدبية والفنية ،أبن خلدوف ،0335 ،اجلزائر.
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،0351 ، اجلزائر، تيزي وزو، االمل للطباعة والنشر والتوزيع، ادللكية الصناعية يف القانوف اجلزائري، نوارة حسُت. .07.ص
:المراجع باللغة االجنبية
- Ch. Le Stanc, Acte de contrefaçon : Élément moral, juriscl. brevet, 2003, Fasc.
4610, n° 5 , p. 3.
- F. Pollaud-Dulian, Droit de la propriété industrielle, Montchrestien, éd. 2001.
- J. Passsa, Droit de la propriété industrielle, L.G.D.J., 2009.
- J. Schmidt-Szalewski et C. Roda, Brevet, Avril 2019 (actualisation mars 2020),
Encycl. Dalloz, rep. droit européen.
- J.-M. Mousseron et J. Schmidt–Szalewski, J.-M. Mousseron et J. ShmidtSzaleweski, Les brevet d’invention rédaction et interprétation, presse universitaire
de France, 1ereéd., 1973.
- L. S. Yu-Jahnes, An Introduction to Claim Drafting Fundamentals of Patent
Prosecution 2006: A Boot Camp for Claim Drafting and Amendment
Writing, August 2006.
1

- J. Schmidt-Szalewski et C. Roda, Brevet, Avril 2019 (actualisation mars 2020), Rep. Droit
européen, n°. 19 : «l'État délivre un droit de propriété à l'inventeur qui apporte un élément à la
société, qui lui rend service en révélant son invention. À défaut de nouveauté, il n'y a pas lieu de
reconnaître un droit de propriété.».

،44  عػػدد،0330  يوليػػو00 . ر. ج، ادلتعلػػق ب ػرباءات االخ ػًتاع0330  يوليػػو59  ادلػػؤرخ يف30-30  مػػن األمػػر رقػػم9  ادلػػادة- 2
.07.ص
3

-J.-M. Mousseron et J. Schmidt–Szalewski, J.-M. Mousseron et J. Shmidt- Szaleweski, Les brevet
d’invention rédaction et interprétation, presse universitaire de France, 1ereéd., 1973, n°134, p22:«
… l'exploitation de ces brevet, rencontra par fois des obstacles, si l'un des moyens combinés est
couvert par un brevet appartenant à un tiers: on devra alors considérer le brevet de groupement
comme dépendant du brevet couvrant le moyen».

.511. ص،503 . ؼ، ادلرجع السابق، زراوي صاحل. ؼ-4

5

- J.-M. Mousseron et J. Schmidt–Szalewski, op.cit., n°134, p22: « un brevet de produit est
dominant par rapport au brevet de procédé si la mise en œuvre de celui-ci suppose la fabrication de
celui-là ».

. السابق الذكر،30-30  من األمر رقم40  ادلادة-6
، الكامػل يف القػانوف التجػاري، لتتبع التطور التارخيي فيمػا خيػص الًتخػيص اجلػربي يف حالػة تبعيػة بػراءة ألخػرى أنظػر فرحػة زراوي صػاحل-7
. اجلزائر،0335 ، أبن خلدوف، حقوؽ ادللكية األدبية والفنية، حقوؽ ادللكية الصناعية والتجارية، احلقوؽ الفكرية، 0 .ج

8

- 35 U.S.C. sect. 101.
- L. S. Yu-Jahnes, An Introduction to Claim Drafting Fundamentals of Patent Prosecution 2006:
A Boot Camp for Claim Drafting and Amendment Writing, August 2006., p. 118 : « A Jepson claim
is particularly adapted for the description of an improvement type invention, and is considered
combination claim.»
10
- M.P.E.P. sect. 608.01: «(c) In the case of an improvement, the specification must particularly
point out the part or parts of the process, machine, manufacture, or composition of matter to which
the improvement relates, and the description should be confined to the specific improvement and to
9
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such parts as necessarily cooperate with it or as may be necessary to a complete understanding or
»description of it.

 - 11فرحة زراوي صاحل ،الكامل يف القانوف التجاري اجلزائري واحلقوؽ الفكرية ،حقوؽ ادللكية الصناعية والتجارية ،حقوؽ ادللكية األدبية
والفنية ،ابن خلدوف للنشر والتوزيع ،وىراف ،0331 ،ص.540.
 -12ادلادة  0من األمر رقم  ،30-30السابق الذكر « :ديكن أف ربمى بواسطة براءة االخًتاع االخًتاعات اجلديدة والناذبة عن نشاط
اخًتاعي والقابلة للتطبيق الصناعي».
 -13ادلادة  8من األمر نفسو.
 -14فرحة زراوي صاحل ،ادلرجع السابق ،ؼ ،41 .ص .10 .يف نفس ادلعٌت أنظر فاضلي إدريس ،ادللكية الصناعية ،ديواف ادلطبوعات
اجلامعية ،اجلزائر ،0350 ،ص.10 .
 -15ادلادة  0من األمر رقم  ،30-30السابق الذكر.
 - 16نوارة حسُت ،ادللكية الصناعية يف القانوف اجلزائري ،االمل للطباعة والنشر والتوزيع ،تيزي وزو ،اجلزائر ،ص.07 .
 -17ادلادة  10من األمر رقم  ،30-30السابق الذكر.
 -18ادلادة  5من األمر نفسو.
 -19فرحة زراوي صاحل ،ادلرجع السابق ،ص ص.09-78 .
 -20ادلادة  6من األمر رقم  ،30-30السابق الذكر
 -21فرحة زراوي صاحل ،ادلرجع السابق ،ؼ ،70 .ص.75.
 -22األمػر رقػػم  30-01ادلػؤرخ يف  9ينػػاير  5901ادلتضػمن ادلصػػادقة علػػى اتفاقيػة بػػاريس حلمايػة ادللكيػػة الصػناعية ادلربمػػة يف  03مػػارس
 5770وادلعدلة ،ج .ر 4 .فرباير  ،5901عدد  ،53ص.514 .
 -23ادلادة  7ثالثا من األمر نفسو.
 -24ادلادة  4بند ب من ادلرسوـ التنفيذي رقم  ،001-31السابق الذكر.
 -25ادلادة  7من ادلرسوـ التنفيذي رقم  ،001-31السابق الذكر ،ادلعدلة بناء على ادلرسوـ التنفيذي رقم  044-37ادلؤرخ يف 01
اكتوبر  ،0337ج .ر 51 .نوفمرب  ،0337عدد  ،10ص.50 .
 -26ادلادة  50من األمر رقم  ،30-30السابق الذكر.
 -27فرحة زراوي صاحل ،ادلرجع السابق ،ؼ ،530 .ص.99 .

28

-Art. 35 U.S.C. sect. 116: « When an invention is made by two or more persons jointly, they shall
apply for patent jointly and each make the required oath, … If a joint inventor refuses to join in an
application for patent or cannot be found or reached after diligent effort, the application may be
»made by the other inventor on behalf of himself and the omitted inventor..

 -29فرحة زراوي صاحل ،ادلرجع السابق ،ؼ ،530 .ص.99 .
 -30ادلادة  4من ادلرسوـ التنفيذي رقم  ،001-31السابق الذكر.
 -31ادلرسوـ التنفيذي رقم  001-31ادلؤرخ يف  0أوت  0331الذي حيدد كيفيات تطبيق إيداع براءة االخًتاع و إصدارىا ،ج .ر0 .
أوت  ،0331عدد  ،14ص.7 .
 -32ادلادة  03من األمر رقم  30-30السابق الذكر.
 -33ادلادة  9من األمر نفسو.
 - 34ادلادة  10من االمر رقم  ،30-30السابق الذكر.
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 -35ادلادة  07من األمر نفسو.
 -36ادلادة  32من األمر رقم  ،30-30السابق الذكر.
 -37ادلادة  59من األمر رقم .30-30
 -38ادلادة 55من نفس األمر.
 -39ادلادة  50من نفس األمر.
 -40ادلادة  9من األمر رقم  ،30- 30السابق الذكر.
 -41ادلادة  14من األمر نفسو.
 -42فرحة زراوي صاحل ،ادلرجع السابق ،ؼ ،549.ص.507 ،500.
 -43فرحة زراوي صاحل ،ادلرجع نفسو ،ؼ ،513 .ص.509 .
 -44أنظر ادلواد من  09إىل  47من األمر رقم  30-30السابق الذكر.
 -45سبنح الرخصة االجبارية الستغالؿ الرباءة من طرؼ الوزير ادلكلف بادللكية الصناعية ،وللتفصيل أكثر أنظر فرحة زراوي صاحل ،ادلرجع
السابق ،ؼ ،0-513 .ص.543 .
 -46ادلادة  40من األمر رقم  ،30- 30السابق الذكر.
 -47ادلادة السابق ذكرىا.
 -48نص ادلادة  47من نفس األمر.
 -49أنظر ادلادة  410ؽ .ـ .وما يليها ،وتعرؼ ىذه ادلادة عقد االجيار بأنو » اإلجيار عقد ديكن ادلؤجر دبقتضاه ادلستأجر من االنتفاع
بشيء دلدة زلددة مقابل بدؿ إجيار معلوـ ».
 -50للتوسع أكثر أنظر فرحة زراوي صاحل ،ادلرجع السابق ،ؼ 540.إىل .541
 51فرحة زراوي صاحل ،ادلرجع السابق ،ص.540 .
- J. Passsa, Droit de la propriété industrielle, L.G.D.J., 2009, n° 406, p. 357 : « Elle est la mise
en œuvre de cet attribut essentiel de la propriété qui est le pouvoir d’exclusivité. Par elle le
propriétaire interdit à un tiers de jouir de la chose et en exige la restitution ».
52

 -53ادلادة  11من األمر رقم  ،30-30السابق الذكر.
 -54صالح الدين عبد اللطيف الناىي ،الوجيز يف ادللكية الصناعية والتجارية ،دار الفرقاف ،ط  ،5970-5970 ،5ص.035 .
 -55مسيحة القليويب ،الوجيز يف التشريعات الصناعية ،ج ،0 .القاىرة ،5910 ،ؼ ،010 .ص.011 .

56

« - F. Pollaud-Dulian, Droit de la propriété industrielle, Montchrestien, éd. 2001, n° 226, p. 118:
La contrefaçon est une atteinte aux droits exclusifs du breveté ».

 -57ؼ .زراوي صاحل ،ادلرجع السابق ،ؼ ،574 .ص.500 .
 -58ادلادة  10من األمر رقم  ،30-30السابق الذكر.
 -59فرحة زراوي صاحل ،ادلرجع السابق ،ؼ ،571 .ص.504 .
 -60ادلادة  0ؽ .ع .ج.
 -61ادلادة  11من األمر رقم  ،30-30اليت ربيل إىل ادلادة  55من نفس األمر السابق الذكر.
 -62ادلادة  10من نفس األمر.
 -63فرحة زراوي صاحل ،ادلرجع السابق ،ؼ ،575.ص.500.

- Ch. Le Stanc, Acte de contrefaçon : Élément moral, juriscl. brevet, 2003, Fasc. 4610, n° 5 , p. 3.
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 -65للتوسيع أكثر يف ىذا ادلوضوع أنظر ؼ .زراوي صاحل ،ادلرجع السابق ،ؽ 570 .و ،579ص 501 .و.509
 -66ادلادة  00ؽ .إ .ـ .إ « :احملكمة ىي اجلهة القضائية ذات االختصاص العاـ وتتشكل من أقساـ ديكن أف تتشكل من أقطاب
متخصصة ...زبتص األقطاب ادلتخصصة ادلنعقدة يف بعض احملاكم بالنظر دوف سواىا يف ادلنازعات ادلتعلقة بالتجارة الدولية واإلفالس
والتسوية القضائية وادلنازعات ادلتعلقة بالبنوؾ ومنازعات الملكية الفكرية »...

 -67ادلادة  43ؽ .إ .ـ.إ
 - 68فرحة زراوي صاحل ،ادلرجع السابق ،ص.570 .
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