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الممخص
تعتبر براءة االختراع من الحقوق التي تدخل في الذمة المالية لصاحبيا ،حيث يمكن أن تكون محال
لمرىن الحيازي ،الذي نظمو المشرع بموجب األمر رقم  07 – 03المؤرخ في 19يوليو  2003المتعمق
ببراءة االختراع ،باإلضافة إلى القانونين المدني والتجاري ،واشترط فيو جممة من الشروط ويكسب طرفيو

مجموعة من الحقوق ويحمميا مجموعة من االلتزامات ،ويمكن أن ينقضي بصفة أصمية أو بصفة تبعية.

الكممات المفتاحية :براءة االختراع ،الرىن الحيازي ،االلتزامات ،القانون الجزائري .

Abstract:
The patent is considered to be a financial right of the holder, since it may be engaged
possessory, regulated by the legislator by Order No. 03-07 of 19 July 2003 on the patent, in
addition to the Civil and Commercial Codes, in which a number of conditions are required,
the parties gain a set of rights and carry a set of obligations, and it can expire in an original or
subordinate capacity.
Keywords: patent, The possessory pledge, obligations, Algerian law.

 المؤلف المرسل
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المقدمة:

عممت جل الدول عمى حماية حقوق المخترعين لحثيم عمى االبتكار ،حيث أصبح لممخترع حقا

عمى اختراعو ،وذلك من خالل حصولو عمى براءة االختراع وىي عبارة عن شيادة يسمميا المعيد
الوطني الجزائري لمممكية الصناعية لممخترع بعد التحقق من توفر مجموعة من الشروط.

والتي نظميا المشرع من خالل صياغتو ألمر رقم  37 – 30المتعمق ببراءة االختراع  ،1حيث

يترتب عنيا تمتع صاحب البراءة بحق استغالل االختراع محل البراءة وحق التصرف فييا ،سواء بالتنازل
عنيا لمغير ،أو الترخيص لمغير باستغالليا أو بترتيب رىن حيازي عمييا ،وذلك ضمانا لدين مترتب في
ذمة مالكيا باعتبارىا حقا من الحقوق المالية لو.

وبالرغم من اىتمام المشرع بمسالة براءة االختراع وتوضيح األحكام المتعمقة بيا ،إال أنو لم يبين

أحكام الحقوق الواردة عمى براءة االختراع ،واكتفى فقط بذكر التصرفات الواردة عمييا.

ومن ىنا تكمن أىمية ىذه الدراسة ،وذلك بتسميط الضوء عمى األحكام القانونية الواردة عمى

التصرف في براءة االختراع عن طريق الرىن الحيازي من خالل األمر رقم  37 – 30المذكور أعاله.
وذلك بطرح اإلشكالية اآلتية :

إلى أي مدى وفق المشرع الجزائري في معالجة حق الرىن الحيازي لبراءة االختراع في ظل األمر

 30 – 33؟.

ولإلجابة عن ىذه اإلشكالية .وضعنا الخطة اآلتية :
المحور األول  :اإلطار المفاىيمي لمرىن الحيازي لبراءة االختراع.

الفقرة األولى  :مفيوم الرىن الحيازي لبراءة االختراع.
الفقرة الثانية .شروط الرىن الحيازي لبراءة االختراع.

المحور الثاني  :آثار الرىن الحيازي لبراءة االختراع و كيفيات انقضاءه.
الفقرة األولى  :آثار الرىن الحيازي لبراءة االختراع.

الفقرة الثانية  :كيفيات انقضاء الرىن الحيازي لبراءة االختراع.

 1األمر رقم  07 – 03مؤرخ في 19يوليو سنة  ،2003يتعمق ببراءة االختراع ،جريدة رسمية عدد  ،44الصادرة بتاريخ  23يوليو
.2003
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المحور األول  :اإلطار العام لمرىن الحيازي لبراءة االختراع.

لتحديد اإلطار العام لمرىن الحيازي لبراءة االختراع ال بد من تحديد مفيومو(الفقرة األولى) وشروطو

(الفقرة الثانية ).

الفقرة األولى  :مفيوم الرىن الحيازي لبراءة االختراع
أوال  :تعريف الرىن الحيازي لبراءة االختراع

تطرقت جل التشريعات واالتفاقيات لموضوع براءة االختراع وحددت تعريفا ليا ،فقد عرفيا

القانون النموذجي لمبراءات الصادر عن المنظمة العالمية لمممكية الفكرية سنة  7967في المادة 771

منو بأنيا " :الفكرة التي يتوصل إلييا المخترع ،وتتيح عمميا حل مشكمة معينة ،في مجال التكنولوجيا،
ويجوز أن يكون االختراع منتجا أو طريقة صنع ،أو ما يتعمق بأي منيا ".2

أما المشرع الجزائري فقد عرفيا بأنيا وثيقة يسمميا المعيد الوطني لمممكية الصناعية 3لحماية

االختراع.4

أما المشرع الفرنسي فقد عرفيا بموجب المادة  L677 -7من قانون الممكية الصناعية بأنيا" :سند

ممكية صناعية محرر من طرف مدير المعيد الوطني لمممكية الصناعية الذي يمنحو صاحبو حق

االستغالل االستئثاري".5

حيث تمثل براءة االختراع المقابل الذي تقيده الدولة لممخترع نتيجة جيوده ،إذ تعتبر براءة االختراع

آلية تمثل حق االختراع ،وىو مال منقول معنوي يجوز التصرف فيو ،6بنقل ممكيتيا مثل غيرىا من
األموال بكافة أسباب انتقال الممكية عن طريق العقد أو الميراث ،كما يجوز التصرف في البراءة بالبيع أو

اليبة ،أو بمنح الغير ترخيص باستغالليا ،أو بالرىن.7

 2أحمد لحمر .النظم القانوني لحماية االبتكارات  -في القانون الجزائري – رسالة لنيل شيادة الدكتوراه في القانون الخاص ،جامعة
أبو بكر بمقايد تممسان ،السنة الجامعية  ،2017/2016ص .15

 3المادة  3/2من األمر رقم  ،07 / 03مرجع سابق.

 4عرفت المادة  2/2من األمر رقم  ،07- 03نفس المرجع ،االختراع بأنو" :فكرة لمخترع تسمح عمميا بإيجاد حل لمشكل محدد في
مجال التقنية ".

5 WWW.legifrance.gouv.fr.

 6إدريس فاضمي ،المدخل إلى الممكية الفكرية ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الطبعة الثانية ،الجزائر  ،2010ص.198
 7إدريس فاضمي ،نفس المرجع ،ص .230
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إذ يعتبر ىذا األخير أثر من آثار حق التصرف في براءة االختراع ،وبالتالي فيجوز رىنيا رىنا

حيازيا ضمانا لدين مالكيا .8وذلك طبقا لما ورد في المادة  06من األمر  937 –30المذكور أعاله،
وباستقراء نفس المادة يتبين أن المشرع قد أحالنا إلى القانون المنظم لعقد الرىن الحيازي بنصو  ..." :وفقا

لمقانون الذي ينظم ىذا العقد."...

وبالتالي يتوجب الرجوع إلى القانون المدني وبالضبط المادة  948منو التي جاء فييا" :الرىن

الحيازي عقد يمتزم بو شخص ،ضمانا لدين عميو أو عمى غيره ،أن يسمم إلى الدائن أو إلى أجنبي يعينو

المتعاقدان ،شيئا يرتب عميو الدائن حقا عينيا يخولو حبس الشيء إلى أن يستوفي الدين ،وأن يتقدم

الدائنين العاديين والدائنين التاليين لو في المرتبة في أن يتقاضى حقو من ثمن ىذا الشيء في أي يد

يكون" . 10وبذلك يقدم المدين براءة اختراعو لمدائن المرتين لضمان دين عميو أو عمى غيره 11من أجل
تمكين الدائن المرتين من استيفاء حقو باألولوية والتتبع ،وذلك في حالة عدم وفاء المدين بدينو بعد حمول
ميعاد االستحقاق الذي رىنت البراءة من أجمو ،وذلك بالتنفيذ عمى البراءة وبيعيا مع أسبقية الدائن المرتين

في استيفاء دينو ،12حسب تاريخ قيد الرىن في سجل براءات االختراع.13

ثانيا  :أنواع الرىن الحيازي لبراءة االختراع :

بالرجوع ألحكام المادة  779من القانون التجاري ،يتبين أن الرىن الحيازي لبراءة االختراع عمى

نوعين :

 -1رىن براءة االختراع مستقمة عن المحل التجاري :
 8رأفت أبو الييجاء ،القانون وبراءات االختراع ،عالم الكتب الحديثة ،األردن ،2015 ،ص .201

 9تنص المادة  36من األمر  07 – 03عمى  " :تكون الحقوق الناجمة عن طمب براءة اختراع أو عن براءة اختراع و /أو شيادات
اإلضافة المحتممة المتصمة بيا لالنتقال كميا أو جزئيا.

تش ترط الكتابة في العقود المتضمنة انتقال الممكية أو التنازل عن حق االستغالل أو توقف ىذا الحق أو رىن أو رفع الرىن المتعمق
بطمب براءة اختراع أو ببراءة اختراع وفقا لمقانون الذي ينظم ىذا العقد ،ويجب أن تقيد في سجل البراءات ".

 10األمر رقم  58 – 75المؤرخ في  ،1975 – 09 – 26المتعمق بالقانون المدني ،جريدة رسمية العدد ،78الصادرة بتاريخ – 30
 1975 – 09المعدل والمتمم بالقانون رقم  05/07المؤرخ في  13مايو  .2007جريدة رسمية العدد  ،31الصادرة بتاريخ
.2007/05/13

 11حمد اهلل محمد حمد اهلل ،الوجيز في حقوق الممكية الصناعية والتجارية ،الطبعة الثانية ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،1997 ،ص
.201

 12عبد الفتاح بيومي حجازي ،الممكية الصناعية في القانون المقارن ،الطبعة األولى ،دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية ،ص .22

 13المادة  122من األمر رقم  .59/75مؤرخ في .1975/09/26المتضمن القانون التجاري ،جريدة رسمية عدد  ،79المؤرخة ففي
 1975/12/19المعدل والمتمم بالقانون رقم  02/05مؤرخ في  07فبراير .2005
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يجوز لصاحب براءة االختراع ،رىن اختراعو ضمانا لمقترضيو ،وذلك بصفة مستقمة عن المحل

التجاري ،وتشترط ىنا الكتابة واال كانت باطمة ،مع وجوب تقييده في سجل البراءات ،14حتى يكون حجة
عمى الغير ،بنص الفقرة الثالثة من المادة  06من األمر  ،37 -30المذكور أعاله  ":ال تكون العقود

المذكورة في الفقرة أعاله ،نافذة في مواجية الغير إال بعد تسجيميا " ،ألنو وفي حال عدم القيام بذلك ،فإن
الدائن المرتين ال يستطيع االحتجاج عمى الغير بالتقميد أو االعتداء عمى حقو ،ألن العقد بالنسبة لمغير

غير موجود.15

 -2رىن براءة االختراع مقترن برىن المحل التجاري :

تنص المادة  713من القانون التجاري عمى  " :يثبت الرىن الحيازي بعقد رسمي ،"....وعميو

فالرىن يكون خاضعا إلحكام القانون التجاري ،وقد اشترطت المادة  779من نفس القانون أن يعين
صراحة وعمى وجو الدقة في العقد ما يتناولو الرىن .وبالتالي إلزامية شمول الرىن المتعمق بالمحل التجاري

براءة االختراع و تقييده بالمعيد الجزائري لمممكية الصناعية ،16ألنو حتى يحتج بالرىن في مواجية الغير،

ال بد أن يكون مكتوبا ،وأن يتم التأشير عميو في سجل البراءات ،كما ىو الحال تماما بالنسبة لمتنازل عن

البراءة.17

كما يمكن أن يقتصر رىن البراءة عمى االختراع موضوع البراءة األصمية أو مع البراءة

اإلضافية ،18التي تنجم عن إدخال تغيير أو تعديل أو تحسين أو إضافة من صاحب االختراع عمى

اخترعو األصمي ،ويحظى بالحماية القانونية التي يحظى بيا براءة اختراع األصمية وتشجيعا من المشرع

لمواصل اختراعاتو وتطويرىا ما يزيد من تعزيز ميزات االختراع األصمي.19

الفقرة الثانية  :شروط الرىن الحيازي لبراءة االختراع

حتى يكون الرىن الحيازي لبراءة االختراع صحيحا ومنتجا آلثاره ،ال بد من توفر مجموعة من

الشروط.

 14المادة  36من األمر  ،07/03المرجع السابق

 15أسامة نائل المحيسن ،الوجيز في حقوق الممكية الفكرية ،الطبعة األولى ،دار الثقافة ،عمان ،األردن ،2011 ،ص .134
 16المادة  147من القانون التجاري ،مرجع سابق.

 17عبد الفتاح بيومي حجازي ،المرجع السابق ،ص .290

 18نظم المشرع أحكام رىن براءة االختراع اإلضافية في المادتين 15و 16من األمر رقم  ،07- 03مرجع سابق.

 19محمد أحمد محمود حمدان ،التنظيم القانوني لبراءة االختراع اإلضافية ،رسالة مقدمة استكماال لمتطمبات الحصول عمى درجة
الماجستير في القانون ،جامعة الشرق األوسط لمدراسات العميا ،كمية الحقوق .عمان .األردن ،2011 ،ص .31
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أوال  :تسميم الحيازة لمدائن المرتين

إذا اعتبر رىن حيازة براءة االختراع رىنا حيازيا بوصفيا أنيا منقول معنوي ،فذلك يستدعي

تسميميا لمدائن المرتين لنفاذ الرىن في حق الغير ،20وىو ما نصت عميو المادة  957من القانون المدني

في فقرتيا األولى بقوليا  " :ينبغي عمى الراىن تسميم الشيء المرىون إلى الدائن أو إلى الشخص الذي

عينو المتعاقدان لتسميمو " ،وذلك أن بانتقال الحيازة إلى الدائن فإن الرىن الحيازي ينفذ كذلك في مواجية

الغير ،حيث أن اليدف من نقل الحيازة أو تسميم الحيازة ىو إعالم الغير بحق الدائن المرتين بالشيء
المرىون ،لكن يبقى المدين الراىن متمتعا بسمطات المالك مع بعض القيود الواردة.

ثانيا  :الكتابة

ال يكفي عند رىن براءة االختراع توافق اإلرادتين حتى تكون صحيحا ويحتج بو في مواجية الغير

بل يجب أن يكون مكتوبا .21

وىو ما جاء في المادة  713من القانون التجاري بنصيا ":يثبت الرىن الحيازي برىن رسمي"..

بمعنى يجب توثيقو لدى الموثق المختص واال كان باطال بطالنا مطمقا لتخمف ركن الرسمية.22

وىو نفس ما نصت عميو المادة  1/06من األمر  37 – 30بنصيا  " :تشترط الكتابة في العقود

المتضمنة انتقال الممكية أو التنازل عن حق االستغالل أو توقف ىذا الحق أو رىن أو رفع الرىن المتعمق

بطمب براءة االختراع أو ببراءة اختراع وفقا لمقانون الذي ينظم ىذا العقد."...

وىو ما اتجيت إليو جل التشريعات المقارنة ،فقد نصت المادة  17من القانون االتحادي اإلماراتي

رقم  44لسنة  7991عمى شرط الكتابة.23

كما تشترط المادة  747من مدونة الحقوق العينية بالمغرب شرط الكتابة بنصيا ":يشترط لصحة

الرىن الحيازي ،أن يبرم في محرر رسمي."...24

 20رأفت أبو الييجاء ،المرجع السابق ،ص 201
 21إدريس فاضمي ،المرجع السابق ،ص .231

 22محمد حسنين ،عقد البيع في القانون المدني الجزائري ،الطبعة الخامسة ،ديوان المطبوعات الجامعية ،د ت ن ،ص .255
 23عبد الفتاح بيومي حجازي ،المرجع السابق ،ص .390

24مأمون الكزبري ،التحفيظ العقاري والحقوق العينية األصمية والتبعية في ضوء التشريع المغربي ،الجزء الثاني ،الطبعة الثانية ،مطبعة
العربية لمطباعة والنشر ،الرباط ،ص .313
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ثالثا :التأشير بالرىن في السجل الخاص ببراءة االختراع

اشترطت مختمف التشريعات عمى وجوب التأشير في السجل الخاص ببراءة االختراع إذ جاء في

المادة  17من القانون المصري لسنة  1331بنصيا ..." :ال تنتقل ممكية البراءة وال يكون رىنيا أو تقرير
انتفاع عمييا حجة عمى الغير ،إال من تاريخ التأشير ذلك في سجل البراءات ،"...وألزمت المادة  18من

قانون البراءات األردني لسنة  7999قيد الرىن في سجل البراءات ونشره في الجريدة الرسمية حتى يحتج
بو تجاه الغير بقوليا  " :ال يحتج اتجاه الغير بنقل ممكية البراءة وال رىنيا ،إال من تاريخ قيد ذلك في

السجل ويتم نشر ذلك في الجريدة الرسمية".25

أما المشرع الجزائري فقد نص عمى ذلك بموجب المادة  0/06من األمر  37/30عمى أن ال

يكون عقد الرىن الحيازي لبراءة االختراع نافذا في مواجية الغير إال بعد تسجيميا ،في السجل الخاص

بالبراءات الذي يمسكو المعيد الوطني الجزائري لمممكية الصناعية حتى يكون حجة عمى الغير.26

اربعا  :نشر الرىن الحيازي لبراءة االختراع

جاء في المادة  00من األمر رقم  " : 37 – 30تنشر المصمحة المختصة نشرة رسمية لمبراءات "،

وبالتالي يتعين عمى المعيد الوطني الجزائري لمممكية الصناعية ،نشر الرىن الحيازي لبراءة االختراع في
نشرة رسمية لمبراءات االختراع حتى يحتج بو تجاه الغير وتمكين الجميع من االطالع عمييا.

المحور الثاني أثار الرىن الحيازي لبراءة االختراع وكيفيات انقضائو

يترتب عن عقد الرىن الحيازي لبراءة االختراع مجموعة من اآلثار متمثمة في التزامات وحقوق

كال من المدين والدائن (الفقرة األولى) ،و ينقضي إما بطريقة أصمية أو تبعية (الفقرة الثانية).

الفقرة األولى  :أثار الرىن الحيازي لبراءة االختراع

يترتب عن الرىن الحيازي لبراءة االختراع مجموعة من الحقوق وااللتزامات لكل من الدائن والمدين.

أوال  :التزامات وحقوق المدين والراىن :
 -1التزامات المدين الراىن :



التزام المدين الراىن بتسميم الشيء المرىون

27

:

 25رأفت أبو الييجاء ،المرجع السابق ،ص .203

 26المادة  147من القانون التجاري ،المرجع السابق.

 27تنص المادة  951من القانون المدني عمى  " :ينبغي عمى الراىن تسميم الشيء المرىون إلى الدائن أو والى الشخص الذي عينو
المتعاقدان لتسميمو"...
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يمتزم المدين الراىن بتسميم الشيء المرىون يمكن الدائن المرتين من حيازة الشيء ألن ىذا

التصرف يعتبر لنفاذ الرىن في مواجية الغير.28

التزام المدين الراىن بضمان سالمة الرىن ونفاده:29



حيث يمتزم المدين بعدم القيام بأي عمل مادي أو قانوني من شأنو أن يؤثر عمى حق المرتين،

ويمتزم بالمحافظة عمى الشيء إلي غاية تسميمو إلى المرتين ،وكذا القيام بما يمزم لنفاذ الرىن في حق

الغير .30

التزام الراىن بضمان ىالك الشيء المرىون أو تمفو



31

:

فإذا تسبب الراىن بخطئو في ىالك المرىون أو تمفو كان لمدائن المرتين الخيار بين أن يطمب

تأمينا كافيا أو أن يستوفي في حقو فو ار لسقوط األجل أما إذا كان اليالك راجعا لقوة قاىرة ولم يقبل
الدائن بقاء الدين بدون تأمين كان المدين مخي ار بين أن يقدم تأمينا كافيا أو أنو يوفي الدين فو ار قبل حمول

األجل.
التزام المدين بتسديد مصاريف الرىن :32



يتحمل المدين الراىن مصاريف الرىن ،بالرغم من انتقال حيازتيا لمدائن ،وىو ما نص عميو المشرع

في أحكام الرىن الرسمي لكنو ينطبق مع أحكام الرىن الحيازي استدالال بالمادة .33960

 -2حقوق المدين الراىن :

يبقى المدين الراىن مالكا لبراءة االختراع محل الرىن ،ولو التصرف قانونيا فييا ،فيجوز لو نقل

ممكية الشيء المرىون ،كما يجوز لو ترتيب حق عيني عميو مادام التصرف ال يضر بحق الدائن المرتين.

ثانيا  :التزامات وحقوق الدائن المرتين
 -1التزامات الدائن المرتين
 28حسام الدين االىواني ،التأمينات العينية في القانون المدني المصري ،دار النيضة العربية ،الطبعة الثالثة ،مصر سنة  ،2000ص
.674

 29المادة  953من القانون المدني ،مرجع سابق.

 30محمد صبري السعدي ،الواضح في شرح القانون المدني الجزائري ،دار النيضة لمطباعة والنشر ،الطبعة األولى ،الجزائر،2008 ،
ص .64

 31المادة 954من القانون المدني ،مرجع سابق.

 32المادة  883من القانون المدني ،نفس المرجع.

 33محمد صبري السعدي ،مرجع سابق ،ص .265
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االلتزام بالحفاظ عمى الشيء المرىون :

باستقراء المادة  955من القانون المدني ،يتبين أن التزام الدائن بالحفاظ عمى الشيء المرىون من

وقت انتقال الحيازة إلى المرتين وليس قبل ذلك.



االلتزام باستثمار الشيء المرىون :

جاء في المادة  956من القانون المدني أنو  " :ليس لمدائن أن ينتفع بالشيء المرىون دون مقابل،
وعميو أن يستثمره استثما ار كامال ما لم يتفق عمى غير ذلك ،وما حصل عميو الدائن من صافي الربع وما

استفاده من استعمال الشيء يخصم من المبمغ المضمون بالرىن ولو لم يكن قد حل أجمو ،"...وعميو
فعمى الدائن أن يمتزم باستثمار الشيء المرىون وما ينتج عن استثماره يخصم من الدين.


االلتزام بإدارة الشيء المرىون :

عمى الدائن المرتين أن يتولى إدارة الشيء المرىون بمجرد أن يستممو ،دون أن يط أر أي تغيير في
طريقة إدارتو من قبل المدين ،وعميو أن يبذل في ذلك من العناية ما يبذلو الرجل المعتاد ،وفي حالة
إخاللو فإنو من حق الراىن أن يطمب وضع الشيء تحت الحراسة أو أن يسترده مقابل دفع ما عميو .34



االلتزام برد الشيء المرىون:

عمى الدائن المرتين أن يرد الشيء المرىون إلى المدين الراىن وذلك بعد استيفاء كامل حقو ،سواء

من أصل الدين أو ممحقاتو من مصاريف وتعويضات.35

 -1حقوق الدائن المرتين


التنفيذ عمى أموال الراىن والشيء المرىون :

يكون من حق الدائن في التنفيذ عمى المال المرىون عند حمول أجل الدين المضمون بالرىن ،وعدم
وفاء المدين بدينو ،وذلك أن يكون من حقو الحجز عمى الشيء المرىون وبيعو ،وكذلك يكون من حقو

التقدم عمى الدائنين العاديين ،والدائنين التاليين لو في المرتبة .36



حق الدائن المرتين في تممك محل الرىن :

 34المادة  958من القانون المدني ،مرجع سابق.

 35المادة  959من القانون المدني ،نفس المرجع.

 36عالوة ىوام ،الرىن الحيازي في الفقو اإلسالمي والقانون المدني الجزائري ،رسالة ماجستير ،تخصص شريعة وقانون ،كمية العموم
االجتماعية والعموم اإلسالمية ،جامعة العقيد الحاج لخضر ،باتنة ،2008 – 2007 ،ص .169
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جاء في المادة 970من القانون المدني أنو يجوز لمدائن المرتين إذا لم يستوف حقو ،أن يطمب من

القاضي الترخيص لو في بيع الشيء المرىون بالمزاد العمني أو بسعره في السوق ،ويجوز لو أيضا أن
يطمب من القاضي أن يأمر بتمميكو الشيء وفاء لمدين عمى أن يحسب عميو بقيمتو حسب تقدير الخبراء.

الفقرة الثانية  :كيفيات انقضاء الرىن الحيازي لبراءة االختراع.

يمكن لمرىن الحيازي ببراءة االختراع أن ينقضي بصفة أصمية بالرغم من عدم انقضاء الحق

المضمون ،كما يمكن أن ينقضي بصفة تبعية بانقضاء الدين المضمون.

أوال  :انقضاء الرىن الحيازي لبراءة االختراع بصفة أصمية

37

:

 -7التنازل عن حق الرىن الحيازي  :يجوز لمدائن المرتين التصرف في الدين المرىون ،وذلك

بأن يتنازل صراحة أو ضمنا عن حقو في الرىن ،ويشترط في ذلك أن يكون الدائن المرتين بالغا سن

الرشد وغير محجور عميو.38

 -1اتحاد الذمة  :ويكون ذلك باتحاد مال المرىون في ذمة الراىن أو بانتقال ممكية الدين المضمون

إلى ذمة الدائن المرتين أو إلى شخص ثالث ،عن طريق الشراء مثال.

 -0ىالك الشيء المرىون  :يعتبر ىالك الشيء المرىون من أحد أسباب انقضاء الرىن الحيازي،

واليالك قد يقع بخطأ من المدين أو الدائن ،فإن كان بسبب ىذا األخير يكون مسؤوال ويمتزم بالتعويض

طبقا لمقواعد العامة في المسؤولية ويحل التعويض محل شيء المرىون ،أما إذا كان بسبب المدين يكون

كذلك مسؤوال ويحل التعويض محل الشيء المرىون ،أما إذا وقع اليالك بسبب أجنبي ،فال بد من النظر
في حيازة من وقع اليالك ،فإن وقع اليالك والحيازة عند المدين فتقع تبعة اليالك عمى الراىن ،أما إذا
وقع اليالك والحيازة عند الدائن عميو أن يثبت بأن اليالك وقع بقوة قاىرة ،وفي ىذه الحالة تنتقل تبعة

ىالك الشيء عمى مالكو .39

 -4فسخ الرىن الحيازي  :يجوز لمدائن المرتين أن يطالب بفسخ عقد الرىن إذا أخل الراىن

بالتزاماتو ،كامتناعو عن التسميم ،كما يجوز في المقابل لممدين الراىن أن يطمب فسخ العقد واسترداد
المرىون في حال ارتكاب الدائن خطأ جسيما في الحفاظ عمى سالمتو .40

 37المادة  965من القانون المدني

 38عبد الرزاق احمد السنيوري ،الوسيط في شرح القانون المدني لمتأمينات الشخصية والعينية ،منشورات الحمبي الحقوقية ،طبعة ثالثة،
لبنان .2005 ،ص .872

 39المادة 958من القانون المدني ،مرجع سابق.

 40المادة  964من القانون المدني ،نفس المرجع.
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ثانيا  :انقضاء الرىن الحيازي لبراءة االختراع بصفة تبعية

ينقضي الرىن الحيازي لبراءة االختراع بصفة تبعية بانقضاء الدين المضمون بو ،41وينقضي ىذا

األخير إما بأداء الدين أو باإلبراء أو المقاصة أو استحالة التنفيذ أو غيرىا من طرق اإليفاء بالدين ،كم

ينقضي الدين كذلك بإبطال العقد الذي يقوم عميو .42

خاتمة

تطرقنا في ىذه الدراسة إلى موضوع الرىن الحيازي لبراءة االختراع ،من خالل منيجية واضحة

تساعد عمى إدراك وفيم الموضوع ،فقمنا بتحديد تعريف الرىن الحيازي لبراءة االختراع وأنواعو ،وكذا

شروطو في المحور األول ،وخصصنا المحور الثاني لتوضيح أثار طرق انقضاء الرىن الحيازي لبراءة
االختراع وخمصنا إلى وضع النتائج اآلتية :

 اعتبار براءة االختراع حقا من الحقوق التي تدخل في الذمة المالية لصاحبيا. -إمكانية براءة االختراع أن تكون محل رىن.

 -عقد الرىن الحيازي لبراءة االختراع من العقود الشكمية ،حيث يتم إثباتو بالكتابة ،باإلضافة إلى تسجيمو

في سجل براءات االختراع ،وكذا نشره.

 -األمر  37 – 30قام بذكر رىن براءة االخت ارع دون تحديد أحكامو.

 أحال المشرع من خالل األمر  37 – 30فيما يخص الرىن الحيازي ،إلى القانون الذي ينظم ىذاالعقد ،وىو القانون المدني والتجاري.

 -عدم تناسب النصوص القانونية التي تنظم الرىن الحيازي في كل الحاالت مع طبيعة براءة االختراع

التي تعتبر منقول معنوي.

وعميو نقوم بتقديم بعض االقتراحات:

 إعادة النظر في األمر  37 – 30المتعمق ببراءة االختراع. -تجنب اإلحالة إلى القانون المدني والتجاري فيما يخص الرىن الحيازي لبراءة االختراع ،وذلك بالنص

في مضمون األمر  37 – 30عمى كل ما يتعمق برىن البراءة من شروط وأنواع وآثار ،ألن الرىن
الحيازي المنصوص عميو في القانون المدني يتعمق بمنقول مادي بينما براءة االختراع تصنف ضمن

المنقوالت المعنوية.

 41عبد الرزاق أحمد السنيوري ،المرجع السابق ،ص .879
 42عبد الرزاق أحمد السنيوري ،نفس المرجع ،ص .865
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 -المعالجة التشريعية الدقيقة والشاممة لتجنب المبس والغموض في العالقة القائمة بين المتعاقدين.

قائمة المصادر والمراجع:

أوال :النصوص القانونية

 .1األمر رقم  07 – 03مؤرخ في 19يوليو سنة  ،2003يتعمق ببراءة االختراع ،جريدة رسمية عدد ،44
الصادرة بتاريخ  23يوليو .2003

 .2األمر رقم  58 – 75المؤرخ في  ،1975 – 09 – 26المتعمق بالقانون المدني ،جريدة رسمية
العدد ،78الصادرة بتاريخ  1975 – 09 – 30المعدل والمتمم بالقانون رقم  05/07المؤرخ في  13مايو
 .2007جريدة رسمية العدد  ،31الصادرة بتاريخ .2007/05/13

 .3األمر رقم  .59/75مؤرخ في .1975/09/26المتضمن القانون التجاري ،جريدة رسمية عدد ،79
المؤرخة ففي  1975/12/19المعدل والمتمم بالقانون رقم  02/05مؤرخ في  07فبراير .2005
ثانيا :الكتب

 .1رأفت أبو الييجاء ،القانون وبراءات االختراع ،عالم الكتب الحديثة ،األردن2015 ،

 .2حسام الدين االىواني ،التأمينات العينية في القانون المدني المصري ،دار النيضة العربية ،الطبعة
الثالثة ،مصر سنة .2000

 .3عبد الفتاح بيومي حجازي ،الممكية الصناعية في القانون المقارن ،الطبعة األولى ،دار الفكر الجامعي،
اإلسكندرية.

 .4محمد حسنين ،عقد البيع في القانون المدني الجزائري ،الطبعة الخامسة ،ديوان المطبوعات الجامعية،
د ت ن.

 .5حمد اهلل محمد حمد اهلل ،الوجيز في حقوق الممكية الصناعية والتجارية ،الطبعة الثانية ،دار النيضة
العربية ،القاىرة.

 .6محمد صبري السعدي ،الواضح في شرح القانون المدني الجزائري ،دار النيضة لمطباعة والنشر،
الطبعة األولى ،الجزائر.2008 ،

 .7عبد الرزاق احمد السنيوري ،الوسيط في شرح القانون المدني لمتأمينات الشخصية والعينية ،منشورات
الحمبي الحقوقية ،طبعة ثالثة ،لبنان.2005 ،

 .8إدريس فاضمي ،المدخل إلى الممكية الفكرية ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الطبعة الثانية ،الجزائر
.2010

458

ردمذ ورقي 1799-7799 :المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية
السنة1419 :

المجلذ :الخامس

العذد :االول

ردمذ إلكتروني1669-9747 :
ص.ص777-447 :

أحكام الرىن الحيازي لبراءة االختراع

 .9مأمون الكزبري ،التحفيظ العقاري والحقوق العينية األصمية والتبعية في ضوء التشريع المغربي ،الجزء
الثاني ،الطبعة الثانية ،مطبعة العربية لمطباعة والنشر ،الرباط.

.10

أسامة نائل المحيسن ،الوجيز في حقوق الممكية الفكرية ،الطبعة األولى ،دار الثقافة ،عمان،

األردن.2011 ،

ثالثا :الرسائل والمذكرات
 .1محمد أحمد محمود حمدان ،التنظيم القانوني لبراءة االختراع اإلضافية ،رسالة مقدمة استكماال
لمتطمبات الحصول عمى درجة الماجستير في القانون ،جامعة الشرق األوسط لمدراسات العميا ،كمية

الحقوق .عمان .األردن.2011 ،

 .2أحمد لحمر ،النظم القانوني لحماية االبتكارات  -في القانون الجزائري – رسالة لنيل شيادة الدكتوراه
في القانون الخاص ،جامعة أبو بكر بمقايد تممسان ،السنة الجامعية .2017/2016

 .3عالوة ىوام ،الرىن الحيازي في الفقو اإلسالمي والقانون المدني الجزائري ،رسالة ماجستير ،تخصص
شريعة وقانون ،كمية العموم االجتماعية والعموم اإلسالمية ،جامعة العقيد الحاج لخضر ،باتنة2007 ،
– .2008
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