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 : مقدمـــــــــة ومدخل
 عن باقي الكائنات الحية لىالحي الذي ميزه اهللا سبحانه وتعااإلنسان هو الكائن   

بأن أنعم عليه بالعقل ، فهو مخلوق عاقل ، بالعقل يبني به محيطه ويحمي وجوده ، تلك 

  .ية من آيات اهللا في خلقهآ

ته ويرسم معالم وجوده هذا الكائن العاقل الذي راح يسابق زمانا ال يدرك نهاي  

 بل وجد في وسط ،من خالل البناء الحضري ،لم يخلق في وسط مثالي دائم األمان

ع عنه منمضطرب متقلب يحفه الخطر من آل جانب ، فكان بحاجة إلى خلق وسائل ت

ن الحاجة أم أ لذلك يقال ب،الوسط الذي يعيش فيهالمخاطر وتحقق له الطمأنينة في 

  .ختراعاإل

يرفع عن ، (1)عظم ما ينتجه العقل البشري وهو من أروع ثماره هو أع فاالخترا  

اإلنسان الشقاء ويزيل عنه التعب ، وهو سمة من سمات الحضارة التي تقوم على التقدم 

االختراع  ""Bergson"  حيث يقول في هذا الشأن الفقيه الفرنسي،الفني والعلمي والمادي

زه عن الحيوان ، ويمكنه شيئا فشيئا  االختراع يمّيهو الخطوة األولى لعقل اإلنسان ، هذا

  )2." (من تأآيد سيطرته على العالم

نه ليس آل إنسان عاقل قادر على االختراع ، ، أومما تجدر اإلشارة إليه  

ختراع يكون نتيجة السعي نحو المعرفة والتفكير العميق بما الحظه والتجربة فاإل

 وفي هذا الشأن يقول ،مل واآتساب المعارفالطويلة في الحياة والمثابرة في الع

  "توماس ألف ايديسون:"المخترع األمريكي الشهير 

  )3" (عرق%  99إلهام و % 1ن أي اختراع يكون نتيجة إ"

  . من اإللهام والعرق يشارآان في إنشاء أو بناء شيء لم يكن موجودا من قبلفكلٌّ

  

  

                                                 
(1) Voir : Robert CHEVALLIER : le droit de la propriété industrielle (protection des inventions 
des marques et des modèles) entreprise moderne d’édition .Paris (sans date) page 26. 
( 2 ) Voir : François VALANCOGNE : l'invention. Sa  brevetabilité .l’étendue de sa protection 

.Librairie de la cour de cassation .Tome I .Paris 1968.page (introduction)  

دليل االختراع الدولي ترجمة الدآتور صالح عبد اهللا جاسم و محمد علي يونس مطبوعات جامعة : أنظر آالرنس فبلدمان ) 3(
  ) .16صفحة .1997الكويت 
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تلعبه في تقدم المجتمعات وتظهر أهمية االختراعات في الدور الكبير الذي   

 ر العام السابق للمنظمة العالميةالمدي" آشأرباد بو"لذلك نجد الدآتور  ،ورفاهيتها

 في 1985 يقول في آلمة ألقاها في المعرض العالمي الذي عقد سنة ،الفكريةللملكية 

 فهي تساهم في ،ن االختراعات هي أساس آل تقدم اجتماعيإ:"يقول فيها ) 1(بلغاريا 

 ولذلك فان اآثر رخاًءأادة فعالية اإلنتاج وفي جعل حياة آل فرد أآثر أمنا وزي

 ، تعتبر شرطا أساسيا من شروط التقدم االجتماعي وختراعات قيمة اجتماعية آبيرةلإل

 مراحل حياتها ما لالختراعات من فائدة ننبغي للشعوب أن تدرك في آل وقت موي

  "لتحقيق التقدم االقتصادي واالجتماعي

  :السؤال الذي يطرح نفسه هو 

هل أدرآت الشعوب ذلك حقيقة؟ وآيف آافأت المخترع لقاء ما قدمه من   

  إنجازات؟

التي آان يحققها  و أهمية هذا النوع من االبتكارات، منذ األزل،لقد أدرآت الدول  

 ونتيجة لذلك قررت حماية اختراعه ، فاعترفت له بحقه المعنوي ،اإلنسان العبقري

 وآما أقرت له بحق الَحْكِر أي حق ، واعترفت له بصفة المخترع،اخترععلى ما 

  .ستغالل اختراعهإر إستئثا

الحق ) الذي يطلب الحماية القانونية(ختراع أقر لصاحب االختراع إفنجد أول   

الذي صدر عام ) إيطاليا(ا نيسي هو قانون جمهورية ف،الذاتي للمخترع في الَحْكِر

 وفي العاشر 1762 سبتمبر 24 وفي فرنسا عام ،ي إنجلترا ف1628 ثم قانون ،1474

 صدر قانون خاص بحماية االختراعات في الواليات ،1790من شهر أوت عام 

ثم تلتها قوانين أخرى صدرت في آافة أرجاء العالم والتي آانت )2(المتحدة األمريكية 

ل تلك  وآانت تعّدتهدف آلها إلى حماية االختراعات حسب النظام القانوني لكل دولة ،

  .القوانين آلما دعت الضرورة إلى ذلك لضمان الحماية الصارمة لهذا الحق

 ،مة لالختراعات بصفة خاصةومن الضروري أن نشير إلى أن القوانين المنّظ  

 لم يعرفه الرومان ألن هذا ،وتلك المنظمة لحقوق الملكية الصناعية بصفة عامة 

                                                 
 .1986ماي .A( 434 (-16:  رقم الويبومن منشورات الويبو أنباء : ية كرالمنظمة العالمية للملكية الف: أنظر ) 1(
  1ص .1983الجزائر .بن عكنون .ديوان المطبوعات الجامعية .الملكية الصناعية :نزالويس حلمي الما أنظر الدآتور عب2
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 والحقوق العينية يقر إال بالحقوق  الرعوي، زراعياألخير آان مجتمعا 

هم المصادر التي أنشأت األحكام الخاصة بحماية االختراع هي الفقه فأ ،الشخصية

  .ثم وجدت لها سندا في القوانين الوضعية)1(والقضاء 

ويعود سبب ظهور أول القوانين المنظمة لميدان االختراعات في الدول   

ختراعات آانت تترآز في هذا الجزء من واإل إلى أن االآتشافات العلمية ،المتقدمة

بعد ظهور الثورة الصناعية في القرن السابع عشر )2(العالم دون األجزاء األخرى 

 إلى غير ذلك ،باختراع القوة البخارية الدافعة ثم الكهرباء ثم الهاتف ثم جهاز البرقيات

  .االختراعات المتتاليةن م

 بعد تقديم ،حصول صاحب االختراعهو ،وما آان يثبت وجود هذه الحماية   

 آمكافئة ، على وثيقة أصبحت تعرف اآلن ببراءة االختراع، أمام الجهة المختصةلبالط

  )3(.لقاء جهد خاص بشأن تقدم التكنولوجيا 

نا قد أشرنا إلى فبراءة االختراع هي حق من حقوق الملكية الصناعية ، وبما أّن  

  في ثالثة تتمثلق الملكية الصناعية والتي  علينا أن نبين أقسام حقو،هذه النقطة

  :)4(أقسام 

بتكارات التي يتمثل دورها في حل مشاآل وهي تلك اإل : االبتكارات النفعية )1

  ).ختراعاتاإل(بتكارات النفعية تقنية، لذلك سميت باإل

 وهو يخضع ،ع بحد ذاته وليس الجانب الشكليفاالختراع هو المنتوج المصّن  

 وما يثبت وجود هذه الحماية هو وجود براءة االختراع ، له الحمايةألحكام خاصة توفر

آتفاء بالتسجيل إلثبات وجود الحماية بالنسبة لألنواع األخرى من ، في حين يتم اإل

  .حقوق الملكية الصناعية

نع الذي يبقى الّصرى بالحماية القانونية فيسمى بّسضأما االختراع الذي ال يح  

ا من قبل صاحب االختراع نفسه أو من قبل الغير وال يكون اره إّمنتشإيا إلى أن يتم سّر

                                                 
1 Voir : PAUL ROUBIER : le droit de la propriété industrielle. Libraire de Recueil. Paris. 1952. 

Page(l'introduction) 
الجزائر . بن عكنون . الملكية الصناعية،ديوان المطبوعات الجامعية  : زالويتور عباس حلمي المن الرجوع إلى الدآ2

  .5: صفحة .1983
 مطبوعات جامعة -ترجمة الدآتور صالح عبد اهللا جاسم ومحمد علي يونس : دليل االختراع الدولي : لدمان ي أنظر آالرنس ف3

  .113صفحة  .1997الكويت 
4 Voir : Joanna - schmidt szalawski : le droit de la propriété industrielle. Edition dalloz, 2 éme 
éd. Paris 1991.page 1.    
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 اثبت صاحب االختراع أن اآتساب  إذاختراع الحق في متابعته قضائيا إاللصاحب اإل

  )1(ختراعه آان بطريقة غير شرعية الغير إل

وتتمثل في المظهر الذي يظهر به المنتوج في المجتمع  : ينيةياالبتكارات التز (2

 التي تعتبر ،)2( والنماذج الصناعية ات وهي الرسوم،نب الموضوعي لهوليس الجا

.) 3(نتاج ذوق وفن غايتها إغراء الزبون ، تحكمها قوانين خاصة بها   

وهي عالمات الصنع والعالمات التجارية وعالمات الخدمة  : العالمات المميزة )3

لتعرف على  التي تعتبر وسيلة لجمع العمالء وتمكينهم من ا،وعالمات المصدر

آتسب أفضليتهم من حيث مثال طريقة اإلنتاج أو طريقة البيع إمصدر المنتوج الذي 

فالقوانين التي تنظم )5(هذه العالمات تخضع هي األخرى ألحكام خاصة بها ) 4(

 تسمى بقانون الملكية الصناعية وتسمى أيضا ، بصفة عامة،حقوق الملكية الصناعية

القانون المنظم لميدان حماية االختراعات فيسمى بقانون أما ،)6(بقانون التكنولوجيا 

  .براءة االختراع في الدول التي تأخذ بنظام البراءات

 ذاتها هي فرع  حقوق الملكية الصناعية بحّد أنومن الضروري أيضا أن نبين  

من فروع حقوق الملكية الفكرية آما هو الحال بالنسبة لحقوق الملكية األدبية والفنية وقد 

  .ق في الصناعة ال تطّب ألنها ن حقوق الملكية الصناعيةعصلت هذه األخيرة ف

 هي وسيلة من ، التي هي حق من حقوق الملكية الصناعية،فبراءة االختراع  

 واالختراعات آانت السبب في قيام الثورة الصناعية في أوروبا وقد ،)7(وسائل اإلنتاج 

  ).8(اية القرن العشرين  وبد19تزايدت خالل النصف الثاني من القرن 

  

  

  
                                                 

1 Voir : GABRIEL GUERY : pratique du droit des affaires. Donod - ENTREPRISE , 6 éme 
éd.PARIS  1994.page 595.  

 المتعلق بحقوق المؤلف 1997 مارس 6 المؤرخ في 10-97: ام األمر رقم  إذا لم تطبق في الصناعة تبقى خاضعة ألحك2
  .والحقوق المجاورة

 . المتعلق بالرسومات والنماذج الصناعية1966 أبريل 28 المؤرخ في 86-66 األمر رقم 3
4 Voir : PAUL ROUBIER : même ouvrage  page 1. 
  عالمات المصنع والعالمات التجارية  ، يتضمن 1966 مارس 19 المؤرخ في 57-66 األمر رقم 5
  .4نفس المرجع ، صفحة  : نزالوي انظر الدآتور عبس حلمي ال6

7 Voir : ELIE ALFANDARI : Droit des affaires (les cadres généraux -l’entreprise -les activités) 
édition . litec . paris 1993. Page.323. 

  .1نفس المرجع ، صفحة  : وينزالس حلمي الا انظر الدآتور عب8
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 تمكنت الدول المتقدمة من جعل قطاعها الصناعي ،فبفضل هذه الثورة البشرية  

صبح يطلق على االختراعات باسم أوالتجاري أساس االزدهار االقتصادي ، لذلك 

السالح االستراتيجي لتقدم الصناعة والتجارة نظرا لالمتيازات التي تضمنها لصاحبها 

 ونظرا للدور الذي تلعبه في تطور المجتمعات ،ن المنافسة غير الشرعيةفهي تحميه م

  .وتحقيق رفاهيتها فهي المعيار الذي يقاس به مستوى تقدم الدول وتطورها

 في حدود ن براءة االختراع ال تضمن الحماية إّالأ أدرآت الدول ب،ثم وبداية  

خرى ، وهذا ما يشكل خطرا البلد الذي صدرت فيه دون أن تتسع إلى أقاليم الدول األ

ر في تكثيف الجهود فيما بينها لتوفر يهدد حقوق صاحب البراءة مما جعل الدول تفّك

 التي تجسدت بإبرام اتفاقية ،الحماية الفعالة وذلك بتحقيق ما يسمى بالحماية الدولية

 ،)1( وما تبعها من تعديالت  1883 مارس 20باريس لحماية الملكية الصناعية في 

اتحاد  :تفاقية دولية أبرمت في هذا المجال التي أدت إلى تشكيل ما يسمى بـإ أول وهي

  ).أعضاء مؤسسين وأعضاء منظمين( انضمت إليه الدول األعضاء باريس

  : وقد جاءت هذه االتفاقية بثالثة مبادئ أساسية وهي 

 من دول رعية ، هذه االتفاقية تمنح لكل 4نصت عليه المادة : حق األسبقية  -1

 بإيداع ، ولمدة سنة واحدة، الحق،االتحاد ، الذي قدم طلب البراءة بإحدى هذه الدول

 بدون أن يتعرض ألي ، لحماية نفس االختراع،الطلب األول في الدول المنظمة 

  .الغيراعتراض بسبب وجود أسبقية في حالة وجود طلب آخر مقدم من قبل 

 ،2 وفقا للمادة ،تحاديا دول اإلإن رعا: تحاد مبدأ المساواة بين رعايا دول اإل -2

  .يتمتعون بنفس المزايا التي تمنح لمواطنيها

ما يخص نفس  عة في مختلف الدول فيدفالبراءة المو: ستقاللية البراءات إمبدأ  -3

  .تخضع للتشريع الداخلي لكل دولة من هذه الدول،ختراع اإل

تراع الحق في ختفاقية تمنح لصاحب اإلن اإلإ ف،وفي مجال حماية االختراعات  

خالل فترة زمنية معينة ) تحاددول اإل(طلب البراءة في آل دولة من الدول الموقعة  

  .من تاريخ إيداع الطلب األول ارئثمحافظة في ذلك على حق األولوية واالست

  
                                                 

 20 ولندن في  1925 نوفمبر   6 والهاي في    1911  جوان  وواشنطن في  1900 ديسمبر   14 عدلت هذه االتفاقية ببروآسال في       1
  .1967 جويلية 14 واستكهولم في 1958 اآتوبر 31 ولشبونة في 1934جوان 
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ولكن نظرا للسلبيات التى لوحظت على إجراءات طلب الحماية وفقا لهذه   

والتي أدخلت عليها ، 1970 جوان 19 واشنطن في تاريخ  إبرام معاهدةتّم) 1(االتفاقية 

تهدف إلى تحقيق التعاون بين دول األعضاء في اتحاد باريس في مجال ) 2(تعديالت 

  "معاهدة التعاون بشأن البراءات"حماية االختراعات  وقد سميت بـ 

ختراع بإيداع طلب واحد أنها تسمح لصاحب اإل، ومن إيجابيات هذه المعاهدة  

دول (ي آل الدول التي يختارها يمكنه من طلب الحماية ف" الطلب الدولي": ى بـ يسم

  ).األعضاء

  بالترتيبوالمتعلقة، 1977 مارس 24 فيستراسبورغ ثم أبرمت معاهدة   

تفاق المنظم لحقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة  وبعدها اإل،الدولي للبراءات

) 3(متعلقة بحقوق الملكية الفكرية التي تمس التجارة اتفاق حول النواحي ال: وتسمى بـ 

(ADPIC)4" (المعاهدة الدولية للحماية الدنيا لحقوق المخترعين"ت عقوخيرا أ و (

  ).سويسرا(بجنيف  2000 جوان 2في 

 بإبرام اتفاقيات دولية فعلى ، وخاصة منها المتقدمة صناعيا،ف الدولتولم تك  

تفاقيات إقليمية في مجال إ ظهرت ،اية التجارة الدوليةتفاقيات اإلقليمية لحمغرار اإل

حقوق الملكية ( ختراعات مما يدل على أهمية هذا النوع من الحقوق اإلحماية 

  ).الصناعية 

التي أبرمت بين أعضاء مجلس التعاون األوروبي في ميونيخ تفاقية إفنجد مثال   

ي الدول الموقعة ، وبعدها تهدف إلى تسهيل إجراءات طلب البراءة ف، 1973 أآتوبر 5

 التي تهدف إلى  و1975 ديسمبر 15تم إبرام اتفاقية أخرى بين أعضاء المجلس في 

  .إنشاء براءة اختراع أوروبية إال أن هذا الهدف لم يتحقق بعد

  

  
                                                 

 إلى وجود اجراءات شكلية ادارية معقدة أدىتقلة مما  بطريقة مسآل دولة آان على صاحب االختراع أن يودع الطلب في 1
  ) شهرا12 ( الزمنيإلى جانب ا ضيق المتسع،ودفع مصاريف باهضة ،
  .1984 فيفري 3 و في 1979 سبتمبر 28 المعّدلة في 2
س المنظمة العالمية  يعد االتفاق حول النواحي المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية التي تمس التجارة ملحقا التفاق مراآش الذي أس3

 هو أن GATTعن  OMCميز   ، وما ي1995 جانفي 1 والذي دخل حيز التنفيذ في 1994 أفريل 15للتجارة المنعقد في 
  . ال تهتم فقط بتنظيم العالقات التجارية بين الدول المنظمة بل هي تتسع أيضا إلى ميدان الخدمات وحقوق الملكية الفكريةاألولى

 الطلب دون أن يكون إيداعهدة يكون للمخترع الحق في طلب الحماية في دولة من دول األعضاء بمجرد  بموجب هذه المعا4
  . المتعلق باالختراعصف بتحديد المطالب والوة آتلك المتعلقأخرى وثائق بإيداعملزما 
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ما هو موقف الجزائر وموقعها من خالل : والسؤال المنهجي الذي يطرح نفسه   

  يدان حماية االختراعات ؟ هذه التطورات التي طرأت على م

تفاقيات والمعاهدات التي أبرمها  أقرت بكافة اإل، بعد االستقالل،إن الجزائر  

 وذلك من خالل تقديمها لوثيقة االنضمام إلى هيئة األمم ،المستعمر باألمس

 المؤرخ في 48-66رقم فانضمت إلى اتفاقية باريس بمقتضى األمر .المتحدة

 المؤرخ في 02-75رقم ها بموجب األمر  ثم صادقت علي25/02/1966

بموجب األمر ) 1(نضمت إلى المنظمة العالمية للملكية الفكرية إوبعدها  09/01/1975

نه إ ف،، أما بالنسبة التفاقية واشنطن) 2( 09/01/1975:  مؤرخ في  مكرر02-75رقم 

تفاق  اإلوفي ما يخص)3( 15/04/1999لم يتم المصادقة عليها من قبل الجزائر إال في 

المتعلق بالنواحي الخاصة بحقوق الملكية الفكرية التي تمس التجارة وآذلك المعاهدة 

ن الجزائر مازالت في مرحلة التفاوض بالنسبة إف .الدولية للحماية الدنيا للمخترعين

  .) 4(لألولى أما بالنسبة للثانية فإنها قد قامت بالتوقيع عليها ولكنها لم تصادق عليها بعد 

ما تجدر اإلشارة إليه أن الجزائر لم تصادق على االتفاقية الدولية الخاصة وم  

 من حيث ، و لكن رغم ذلك فإنها تأخذ،ات السالف ذآرهاءراببالترتيب الدولي لل

   أما على المستوى اإلقليمي، ،هذا على المستوى الدولي) 5(اإلجراءات ، بما ورد فيها 

  

  

                                                 
جل ضمان حماية حقوق المبدعين هي منظمة دولية تهدف إلى تقديم المساعدة من أ) لويبوا( المنظمة العالمية للملكية الفكرية 1

  .إبداعاتهمعتراف بالتالي بالمخترعين والمؤلفين ومكاناتهم على  العالم ، واإلأنحاء الملكية الفكرية في جميع وأصحاب
 المؤرخ في 17-93 المرسوم التشريعي رقم أشيراتفي ت مع اإلشارة إلى أن هذا األمر لم يذآر1 جريدة رسمية رقم 2

  .لق بحماية االختراعاتالمتع07/12/1993
  .28 جريدة رسمية رقم 3
 في فقرتيها (ADPIC) من االتفاق المتعلق بالنواحي الخاصة بحقوق الملكية الفكرية التي تمس التجارة 65 من خالل المادة 4
 من نفس انية والثالثة والثاألولىمن الفترة االنتقالية التي جاءت في الفقرة " آدولة نامية" فانه على الجزائر أن تستفيد 5 - 4

ن تستفيد من المرحلة أ في حالة انتقال من النظام االقتصادي الموجه إلى نظام اقتصاد السوق آما أنها يمكن أنها باعتبار المادة
  : االنتقالية التي نصت عليها الفقرة الرابعة من نفس المادة وهذا ما يجعل مدة هذه المرحلة االنتقالية 

  .01/01/1995دخول حيز التنفيذ هو في ( حيز التنفيذ OMC دخول اتفاق سنة واحدة من تاريخ -1
  .أربعة سنوات من تاريخ انتهاء المدة األولى -2
  . سنوات من تاريخ انتهاء المدة الثانية5 -3

   (ADPIC)يق أحكام االتفاق ب سنوات تمتنع فيها الجزائر  من تط10هذا يعني أن للجزائر مهلة مدتها 
 01/01/1996مام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة فان المرحلة االنتقالية تبدأ من تاريخ ومهما آان تاريخ انض

  . فالتأخير في االنضمام ال يؤدي إلى اطالة المدة01/01/2006إلى 
  .حسب االتفاقية يمثل إسم المخترع )  71(م قفالر  . 2 مثال عن ذالك الرجوع إلى ملحق رقم5
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ميدان حماية االختراعات رغم االقتراح الذي  ال نجد تعاونا عربيا في ،فمن جهة

قدمته سوريا بإنشاء المنظمة العربية للمخترعين عندما اجتمع المسؤولون العرب في 

 و قبل ذلك أبدت الرغبة في ذلك دولة مصر في القاهرة في ،1999حلب في شهر ماي 

لصناعية من أما بالنسبة لالتحاد المغاربي في ميدان الملكية ا) 1 (1995شهر فيفري 

 بالتعاون مع ،اجل التنمية لصالح الدول النامية ، نظمت المنظمة العالمية للملكية الفكرية

ة ي ورشة عمل مغارب،الحكومة الجزائرية وتحت إشراف برنامج األمم المتحدة للتنمية

وذلك بالجزائر في " البراءة آعامل االندماج الصناعي "حول الملكية الصناعية بعنوان 

إال انه ما يالحظ أن هذه الدول لم تتمكن إلى حد اآلن من ) . 2 (1990 جوان 19 و 17

تشكيل إ تحاد مغاربي في ميدان حماية االختراعات أو حماية الملكية الصناعية ، آما 

  .هو الحال بالنسبة للدول االوروبية 

المنظمة  (OAPI  :آما نشير أيضا إلى عدم إنضمام الجزائر إلى آل من   

 و ال إلى ، في الكمرون1974التي أنشأت في عام )  3)(يقية للملكية الفكرية اإلفر

 التي أنشأت بموجب بروتوآول ORIPOالمنظمة اإلقليمية اإلفريقية الصناعية 

، ورغم ذلك نجد أن إفتتاح اليوم اإلفريقي للتكنولوجيا ) زمبابوي (1982هاراري عام 

  ) 4(م في الجزائر ت  الفكريةو الملكية

تفاقيات والتشريعيات الدولية علينا بعد االطالع على موقف الجزائر من هذه اإل  

  .ة االختراعاتياماالطالع على التشريع الداخلي المتعلق بح

 وجدنا أنفسنا أمام ،فعند بحثنا عن القانون الجزائري الخاص بحماية االختراعات  

 1993ديسمبر  في  المؤرخ13-93نص قانوني واحد  وهو المرسوم التشريعي رقم 

  ،41المادة  بموجب ىلغأنتباه أن هذا المرسوم ة االختراعات وما يثير اإليامالمتعلق بح

) 5 (1966مارس  3 المؤرخ في 54-66األمر رقم :  أال وهو ا آخرا قانونيانص

   غير عد عمالي مع اإلشارة إلى انه ،ختراعلق بشهادات المخترعين واجازات اإلوالمتع

  
                                                 

  ) .  INAPI(ة الصناعية يليها على مستوى المعهد الوطني الجزائري للملك الحصول عتم معلومات 1
 ) .INAPI( الحصول عليها على مستوى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية تم معلومات 2
 توصية ىن  و قد تب1999 رغم أن مؤتمر القمة لرؤساء الدول االفريقية قد تم إنعقاده في الجزائر في شهر جويلية من عام 3

  )معلومات من وزارة االتصال والثقافة ( سبتمبر من آل سنة يوما إفريقيا للتكنلوجيا والملكية الفكرية 13يوم جعل بتقضي 
   في نزل االوراسي2000 سبتمبر 3 االفتتاح تم بتاريخ 4
 54- 66المر رقم  الذي جاء لتطبيق ا1966 مارس 19 المؤرخ في 60-66 وهو المرسوم رقم ،خرآ هناك نص قانوني 5

  .جازات االختراع إ المخترعين وات المتعلق بشهاد1966 مارس 3المؤرخ في 
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           نه ال يمكن لمرسوم تشريعي أن يلغي األمر وفقا لدستور سنة قانونيا أل

  :والسؤال المنطقي الذي يطرح 1989

؟ هل هذا يعني أن آخر وتم استبداله بقانون 54-66لماذا تم إلغاء األمر رقم   

  القانون الجديد جاء مخالفا روحا ونصا للقانون القديم فيما يخص الحماية التي جاء بها؟

 ، بقي القانون الفرنسي الخاص بحماية االختراعات، فبعد االستقالل،م بالفعلنع  

 ما لم يتعارض مع ،ستنادا إلى مبدأ توارث الدولإساري المفعول ،  1844وهو قانون 

 حيث آان ،1966 مارس 3 في 54-66 السيادة ، إلى أن صدر األمر رقم مبدأ

  :يخصص آنذاك نوعين من الحماية بموجب وثيقتين

   للمخترع الجزائريتمنح التي آانت : شهادة المخترع  -1

  .ختراع التي آان يستفيد منها المخترع االجنبي اإلإجازة -2

 ي آانت تمنح الحق لصاحبها فاألولى أن ،ما آان يميز ببن هاتين الوثيقتين  

الحق في ملكية له  دون أن يكون ،الحصول على تعويض مالي وصفة المخترع

  . للدولةاختراعه بل آان ملكا

ختراع وبالتالي الحق  الحق في ملكية اإلها فكانت تمنح لصاحب،ما الوثيقة الثانيةأ  

 آان ، المخترع الجزائريته وقع ضحيالذييزي التماهذ)1(في أن يحتكر استغالله 

 بالكثير من المخترعين الجزائريين إلى تسريب أدى مما ، وطنهإقليممجحفا لحقه على 

ستفادة من الحقوق التي تمنحها الدول حتى يتمكنوا من اإل) 2(ج ختراعاتهم إلى الخارإ

 أيضا أدى ومما باإلنسان آحق من الحقوق اللصيقة ،التي تعترف بحق ملكية االختراع

 اإلمكانيات بالدنا رغم أصاب الوطنية والتخلف التكنولوجي الذي األدمغةإلى هجرة 

   االتهام توجه إلى نظام الملكية ابعأصالهامة التي آانت متوفرة آنذاك، هذا يعني أن 

  

  

  
                                                 

 من خالل الوثيقة التي آان له الحق في الحصول عليها األجنبي،ن الحق في ملكية االختراع الذي آان يتمتع به المخترع إ 1
 الحق في األجنبي باريس فيكون للمخترع اتفاقيةقضا مع  حتى ال يكون متنا54-66 رقم األمر في أدرجقد )  االختراع إجازة(

ه الحصول على وثيقة مطابقة لتلك التي يمكن أن يتحصل عليها في وطنه ، ولكن ما حدث أن هذا القانون وقع في تناقض ألن
 حيث الحقوق التي نمى األخرورعايا الدول الدولة ن مواطني بي المساواة مبدأ المبادئ التي جاءت بها هذه االتفاقية هو من بين

  .تمنحها الوثيقة التي تحمي اختراعهم
  .(INAPI) معلومات تم الحصول عليها على مستوى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية  2
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  ).1(الصناعية الذي آان سائدا وليس إلى عبقرية الجزائري 

لم تدرك الجزائر خطورة هذا الوضع ، رغم التحذيرات والنصائح التي قدمت   

ستمرار في هذا  اتضح أن اإلحيثمن قبل المختصين الجزائريين في هذا الميدان 

 من المشارآة بصفة مستقلة في بناء األفرادع ن الحرة ومالوضع وذلك بكبت المبادرة

 يطرح تساؤالت خطيرة عن أمرا أصبحوخاصة القطاع الصناعي ،االقتصاد الوطني 

 خاصة عندما يتعلق األمر باالستيالء ،الهدف من تهميش المخترع الجزائري ومحاربته

 لم اإلنجازن هذا أل ،على حق من حقوق الملكية الخاصة وهو الحق في ملكية االختراع

 من العدم بل جاء نتيجة مجهودات فكرية فريدة من نوعها ، فالمكافئة الحقيقة التي يأت

  . هو االعتراف له بحق ملكية ثمرة مجهوده،من المفروض أن يستحقها

نه قد تم خالل هذه الفترة اقتراح إف)2(ختراع  براءة اإل مصلحةوحسب مسؤول  

آتساب التجربة في هذا الميدان إ ن أل1979مختصين عام مشروع تعديل بادر به أحد ال

 ولكنه لم يؤخذ بعين االعتبار ، رغم المجهودات .يؤدي إلى الشعور بضرورة التعديل 

  .جل تحضيرهأالجبارة التي بذلت من 

ة التي آان ينظر بها المشّرع الجزائري ظر البحث عن أصل هذه النأردنا ما وإذا  

لوجدناها تتمثل في تلك )3(ي ظل نظام القانون السابق حق المخترع الجزائري فل

ال وهي أشتراآي  وترعرعت في دولة اعتبرت قبلة للنظام اإلنشأتالمبادئ التي 

 قانون خاص أول وهو 1919 جوان 30 سابقا ، حيث أن قانون  السوفيتياالتحاد 

لنظام آان قائما على مبادئ ا) 4(بحماية االختراعات الذي صدر في هذا البلد 

 اإلنتاجختراع هو وسيلة  من وسائل االشتراآي ، هذا القانون آان يعتبر أن اإل

  الجماعية وهو حق من حقوق المجتمع ال يكون لصاحبه إال الحق في المكافئة دون 

  

  

                                                 
1 Voir : TAHAR DJERROUD-DINEHADJ SADOUN : bervet d'invention comme facteur de 

développement technique. L'expérience algérienne. EL-MIQAIAS : Revue Algérienne de 
normalisation. 2 éme TR 1991. N=° 6 publication I.A.N.P.I . page 5.  

 .(INAPI) على مستوى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية 2
  .راع المتعلق بشهادات المخترعين واجازات االخت1966 مارس 3 المؤرخ في 54-66 رقم األمر 3

4 Voir : YOLANDA EMINISCU: la protection des invention dans les pays socialistes 
européens. Librairie générale de droit et de jurisprudentiel, Paris 1977.page 30.  
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 استغالله ، بل الحق في المشارآة فقط في استئثار وال الحق في تهالحق في ملكي

مت ن الدولة هي التي عّلختصاص الدولة وحدها ، ألإستغالل الذي هو من عملية اإل

 التي لوالها لما توصل إلى تحقيق هذه النتيجة اإلمكانياترت له المخترع وهي التي وّف

  .شتراآي ، أن يكون ملكا للجميع المشّرع اإلرأيوبالتالي فمن الطبيعي ، في 

شتراآي فكرسها عتناق النظام االإخذ بها المشّرع الجزائري بعد أ ،هذه النظرة  

 المتعلق بشهادات المخترعين 1966 مارس 3المؤرخ في  54-66 رقم األمرفي 

 الجزائري إال الحق في االعتراف له بصفة خترع فلم يكن للم،واجازات االختراع

ن الفقيه إ وفي هذا الصدد ف.بذله من مجهودما المخترع وبتعويض مالي آمكافأة لقاء 

عتراف بالحق المعنوي للمخترع إلى جانب ن اإل يرى أPAUL ROUBIERالفرنسي 

 إليها ألت أن تلج هي تلك الوسائل التي فّض،منح مكافئات وطنية مقابل الخدمة المقدمة

 إال االختراع،جل تشجيع روح أقتصادها من إشتراآي لبناء الدول التي تأخذ بالنظام اإل

دة آل البعد عن تحقيق  أن هذه التشجيعات بعي،الفقيه حسب هذا أثبتت،أن التجربة 

  .) 1(قتصادي الحر الهدف الذي يسعى إلى تحقيقه النظام اإل

 أن المشرع الجزائري لم يستفد من التعديالت التي ،إليه اإلشارةومما تجدر   

 وذلك بموجب القانون الذي صدر )1919( سابقا على القانون السوفيتيتحاد أدخلها اإل

 براءة فأدرج قتصاده،إ على إصالحات إدخال عندما قرر، )2 (1924سبتمبر  12في 

ولكن . ةاحبها ضمن شروط محددختراع آوثيقة تمنح الحق في ملكية االختراع لصاإل

عتماد على نظام  دليال على أن اإل إال أن ذلك يعّد،حتى ولو آانت تلك الشروط تعسفية

يين للملكية آبر المختصين اليوغسالفألذلك نجد أن . الشهادات بات أمرا غير مجديا

شتراآية  ، يعتبر أن الشهادة التي تمنحها الدول اإلS.Pretnarالصناعية وهو 

 فيمكن ألي مؤسسة أن ،قتصاديةإشكل عامال لمنافسة تختراع ال يمكن أن لصاحب اإل

  تستغله الحتياجاتها ، فالوثيقة التي تم الحصول عليها من قبل المخترع في ظل نظام 

  

  
                                                 
1  Voir : PAUL ROUBIER : le droit de la propriété industrielle. Librairie de Recueil, Paris 1952 
page3. 
2 Voir : YOLANDA EMINISCU : même ouvrage page : 40. 
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تجة عن قانون العمل بدال من قانون الملكية الصناعية بمفهومه قتصاد الموجه نااإل

  ).1(الحقيقي 

تبنت نظام   من ذلك نجد دوال مثل يوغسالفيا سابقا ورومانيا وبولونياوأآثربل   

ختراع بشكل  لحماية اإلأساسيةبراءات االختراع ، فجعلت من براءة االختراع وثيقة 

  )2(قتصادها إ لتسييريتماشى والنظام الذي اتبعته 

 التأخر ، الثمانيناتأواخر في أدرآتاستمرت الجزائر في هذا الوضع إلى أن   

  .الرهيب في آل المجاالت العلمية بشكل عام والصناعة بشكل خاص

قتصادي وذلك عن طريق ستقالل اإلفالجزائر آنذاك آانت تسعى إلى تحقيق اإل  

 نظرا إلفتقار ،ذلك الهدف ولكنها لم تنجح في تحقيق ،وضع قاعدة صناعية ضخمة

) النظام االشتراآي(نه في ظل هذا النظام أ خاصة و،المسؤولين إلى بعد نظر اقتصادي

ة وبتكاري الذي يعتبر ثر خاصة النشاط اإلةالالزم  بالحماية الملكية الصناعيةتحضلم 

قة  هذا النشاط الذي له عال. التي ال يمكن التغاضي عنها )نتاج العقل البشري(بشرية 

ة  وهو عماد التكنولوجيا الذي جعل من الدول المتقدمة في قّم،وطيدة باالقتصاد الوطني

قتصادي يعترف بحرية إ والذي ال يمكن أن يتحقق إال في ظل نظام ،التطور واالزدهار

فمسألة الملكية الصناعية لم تطرح في الجزائر آمشكل . المنافسة والمبادرة الحّرة

 األجانب آان يطرح بصفة ظرفية مع الموردين وإنما ،وطني وجب حّله داخليا

للتكنولوجيا الذين آانوا يبذلون آل ما بوسعهم في مراقبة استغاللها للتكنولوجيا عن 

 فترتب عن ذلك نتائج وخيمة ،ما يتعلق ببراءة االختراع  خاصة في،طريق االحتكار

ة من جهة ، ية والحقيقوالمتمثلة في عدم التمكن من الحصول على التكنولوجيا الكامل

ب عدم توفير المناخ المناسب إلظهار ب تهميش المبتكر الوطني  بسأخرى ومن جهة

  )3. (قدراته خاصة المناخ العلمي والسند القانوني

 تقرر التخلي ،قتصادهاإ على إصالحات إدخال ومن اجل ،لذلك نجد الجزائر  

 قتصادي مخالف إجأ إلى نظام وتل) النظام االشتراآي(قتصادي القديم عن النظام اإل

                                                 
1 Voir : YOLANDA EMINISCU : la protection des inventions dans les pays socialistes 

Européens. Paris, 1977. Page 144.  
2  Voir : même ouvrage, même auteur, page 37 et 43. 

 .1999 مارس 14" الملكية الفكرية والصناعية: " عمر الزاهي :الدآتور من طرف ألقيتتي  من المحاضرات ال3
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 العولمة، الذي أصبح شيئا حتميا خاصة في ظل ،تماما وهو نظام اقتصاد السوق

 االقتصادية التي آانت سارية األنظمةيرات جذرية على آل ي تغإدخالمما استوجب 

قتصادية وفسح المجال حتكار النشاطات اإلإ تراجع للدولة عن فكرة إذنفهو .المفعول 

، ومنها الحق في ملكية ) 1(نافسة التي تستوجب ضمان حق الملكية الخاصة لحرية الم

 المؤرخ في 17-93االختراع وقد تجسد ذلك فعًال من خالل المرسوم التشريعي رقم 

، هذا القانون قضى على التمييز الذي آان موجودا في ظل القانون 1993 ديسمبر 07

 المساواة بينهما مبدأ حيث آّرس جنبياألبين المخترع الجزائري والمخترع )2(السابق 

 ختراع والتي تسمى وذلك من خالل منح نفس الوثيقة التي تحمي اإل

والتمتع بنفس الحقوق التي تمنحها هذه الوثيقة ، فالمشّرع ختراع براءة اإل: بـ 

  .الجزائري اذن اصبح يأخذ بالنظرية الموضوعية في ميدان حماية االختراعات

 هو الذي أثار اهتمامنا ولفت انتباهنا لألسباب ، جاء به القانونهذا الجديد الذي  

  : التالية 

نظرا ألهميته بالنسبة للمخترع الجزائري ، ألنه أخيرا أصبح يستفيد من حقوق  •

  .لم يكن ينص عليها القانون السابق

 بشكل اإلختراعات بالنسبة لمستقبل القطاع الصناعي بشكل عام ، وأهميته •

  . في الجزائرخاص

حقوق صاحب براءة االختراع في ظل القانون (آما أن هذا الموضوع •

 األنظمة تتوخاه الذي يعالج جانب من جوانب التغيير الجذري ،)الجزائري

القانونية في بالدنا خالل هذه الفترة المعروفة بالمرحلة االنتقالية ، والذي لم 

طرح التساؤالت يسبق أن تم تناوله من قبل ، لذلك أردنا معالجته من خالل 

  :التالية

هي الحقوق التي يتمتع بها صاحب الوثيقة التي تحمي االختراع في ظل  ما  

  ختراعات؟النظام القانون الجزائري الجديد الخاص بحماية اإل

  

  

                                                 
  .1996 من الدستور الجزائري لسنة 38 وفقًا للمادة 1
  . المتعلق بشهادات المخترعين واجازات االختراع1966 مارس 3 المؤرخ في 54-66 رقم األمر 2
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هل الحقوق التي تضمنتها هذه الوثيقة والتي من خاللها آّرس المشّرع   

 الحقوقهي نفس  األجنبيي والمخترع الجزائري مبدا المساواة بين المخترع الجزائر

الجديد علما ب أتىنه قد أ أمجازة في ظل القانون القديم ، التي آان يمنحها لصاحب اإل

 خاصة بالنسبة لحق ملكية االختراع ، حقوقا تتماشى والتوجه االقتصادي الجديدأنها

  ستغالله؟إستئثار إوحق 

 حق ملكية حقيقية أم أنه أتى ،هل اعتبر المشّرع الجزائري حق  ملكية االختراع  

  بنظرة أخرى خاصة به؟

آيف يهتم المشرع الجزائري بالحق في صفة المخترع التي يتمتع به صاحب   

  البراءة ، علمًا أنه حق من الحقوق اللصيقة بشخصه؟

ختراع المعروف في النظام وهل أخذ بالمفهوم الحقيقي لحق استئثار  استغالل اإل  

متياز الذي يمنح لصاحب البراءة، المنافسة ، خاصة وأنه ذلك اإلالذي يقوم على حرية 

   منح هذا الحق؟في أن المشرع قد أبدى تحفظات أم ، اآلخرين األفرادِخَالفًا عن 

لقد آان الهدف من طرح هذه التساؤالت هو تسليط الضوء على الحقوق التي   

 الجديد المنظم لهذا ختراع في ظل القانونع بها صاحب الوثيقة التي تحمي اإليتمت

 حتى نبين ، دراسة تحليلية،الميدان ، ويكون ذلك من خالل دراسة آل حق على حدى

 مع النظام تتالءم آان المشّرع الجزائري قد وفق في جعل هذه الحقوق إذافي ما 

قتصادي الجديد الذي تبنته الجزائر ومقارنتها آلما دعت الضرورة إلى ذلك مع تلك اإل

 ،في ظل النظام القانوني السابق) اإلجازةالشهادة ، (تع بها صاحب الوثيقة التي آان يتم

قتراحات دون أن ننسى الكشف عن الفراغات القانونية التي عثرنا عليها ، وتقديم اإل

  .يهافالتي نراها مناسبة لتال

لمام بكل جوانب هذا الموضوع ، خصصنا لكل حق من وحتى نتمكن من اإل

  :ن تتمثل في ثالثة فصول الحقوق فصل ، فهي اذ

  . الفكرية المخترعةةملكيحق صاحب براءة االختراع في  : الفصل األول

  .حق صاحب براءة االختراع في التمتع بصفة المخترع : الفصل الثاني

  .ختراعهإستغالل إثار ئحق صاحب براءة االختراع في است : الفصل الثالث
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  : لألسباب التاليةوقد اخترنا هذا الترتيب في دراسة الحقوق

ة المخترع ، ع بصفمت والحق في التاإلختراع من الحق في ملكية كلبالنسبة ِل

أما بالنسبة . ختراع ، فطلب الحماية يكون آاشفا لهمانجاز اإلإن بمجرد آآالهما ينش

 ولذلك ذلك،لب وليس قبل  الطإيداع إال من تاريخ ينشألحق استئثار االستغالل فهو ال 

  .النوعين من الحقوق على حق االستئثارمنا فقد قّد

 يتمثل في ،أما بالنسبة لسبب تقديم الحق في الملكية عن الحق في التمتع بالصفة  

ختراعه في حين أن هناك حاالت ال إأن صاحب البراءة يكون دائما متمتعا بحق ملكية 

متمتعا  لذلك فال يكون دائما ،يكون فيها صاحب البراءة هو نفسه من أنجز االختراع

  .بصفة المخترع

 هذا ،ومما تجدر اإلشارة إليه انه عندما نقول حقوق صاحب براءة االختراع  

يعني أن الدراسة سوف تنصب على الحقوق التي يتمتع بها بعد حصوله على البراءة 

ففي حالة )1.( رغم أن هذه الحقوق يمكن أن تسري من تاريخ اإليداع،وليس قبل ذلك

) طلب البراءة المودع أمام اإلدارة المختصة( يمكن لصاحب الطلب ال،وجود تقليد مثال

أن يثبت وجود التقليد إال بوجود تلك الوثيقة ، ومن هنا تظهر أهمية صدور براءة 

  .ختراعاإل

ستبعاد الواجبات التي تفرض على صاحب البراءة والمتمثلة في إنه علينا أآما   

    .عختراستغالل اإلإدفع الرسوم السنوية وواجب 

ولكن قبل الشروع في دراسة الحقوق التي يتمتع بها صاحب براءة   

،  براءة االختراع من جهةالستحقاق الشروط الواجب توفرها ينعلينا أن نب،ختراعاإل

 أخرى شروط حددها القانون ، ومن جهة أساسألن الحماية ال يمكن أن تكون إال على 

ه الحماية التي تسمى بالحماية المسبقة ،  المختصة في منح هذاإلدارةعلينا التعرف على 

ظر إلى قدرة هذه نبال ن القيمة االقتصادية لهذه الوثيقة تكتَسبإ ف، حسب رأيناهألن

 إياهاختصاصات التي منحها وذلك من خالل اإل الحماية  على ضمان هذهاإلدارة

 ،ك النتيجة المادية والبشرية المكرسة من اجل تحقيق تلاإلمكانيات ومن خالل ،القانون

                                                 
  .األولوية، وذلك للحفاظ على حق 1993 ديسمبر 7 المؤرخ في 17-93 من المرسوم التشريعي رقم 13 وفقا للمادة 1
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 إصدارب الجزائرية المختصة باإلدارةوهذا هو الجانب الذي سوف نبحث فيه فيما يتعلق 

  .براءات االختراع

 إلى أن براءة اإلختراع هي الوثيقة ،وعلينا أن نشير قبل دراسة هذه الشروط  

فهو لم يأت ال )1(الوحيدة التي جاء بها المشرع الجزائري في ظل القانون الجديد 

نها آانت موجودة في ظل القانون السابق آما أت رغم يوال براءة تثب) 2(ستيراد إءة ببرا

 من القانون 15 ألنه وفقا للمادة ،نه علينا استبعاد من مجال دراستنا ، شهادة اإلضافةأ

 عندما ، هي وثيقة تمنح لصاحب اإلختراع دون غيره،)3(ختراعات  بحماية اإلالمتعلق

ر اإلختراع موضوع البراءة التي تحصل عليها ، اما براءة  بتطوياألخيريقوم هذا 

ف  الحظنا أن المشرع الجزائري لم يعّرد وقاألصلياالختراع فهي تحمي االختراع 

 تلك الوثيقة التي تحمي االختراع من خالل  بأنهابراءة اإلختراع ولكن يمكن أن تعرف

ختراع لمدة زمنية ستغالل اإل ائثارالحق في است  تمنح لصاحبها،هاالمطالب التي تتضمن

  يعّد،ثار استغالل االختراعئ لنا بان حق استتضحمن خالل هذا التعريف ي و 4محددة 

 أثناءأهم الحقوق التي يتمتع بها صاحب البراءة ألنه يمنح لصاحبه مكانة متميزة 

  .قتصادي المتعلق بموضوع البراءةممارسة النشاط اإل

I. ق براءة اإلختراع  الشروط الواجب توفرها إلستحقا:  

  :إن الشروط التي يجب أن تتوفر للحصول على براءة االختراع على نوعين   

  .شروط موضوعية -1

 .شروط شكلية -2

  

  

 

                                                 
  . المتعلق بحماية االختراعات1993 ديسمبر 7 المؤرخ في 17-93 المرسوم التشريعي رقم  1
 آبيرة بالنسبة للدول أهمية وهي ذات ، بعد في الداخلإفشاؤه هي براءة تحمي اختراع معروف في الخارج والذي لم يتم 2

ن يلعب دورا آبيرا في تشجيع أستغالل لصاحب البراءة داخل الوطن وذلك ما يمكن ستئثار اإلإ تمنح حق أنهايث النامية ح
    : من مرجع27صفحة . األجنبياالستثمار 

 Robert CHEVALLIER : le propriété industrielle (protection des inventions , des marques et des 
modèles) Entreprise moderne d'édition .paris (sans date)  

 الذي آان األجنبي التثبت ، آانت تسلم للمخترع إجازة وهي تلك الوثيقة التي آان ينص عليها القانون السابق تحت تسمية 3
: صفحة ( اقتصادية أهمية ذاتي تكون تلالختراع البالنسبة  وذلك 1966يتحصل على براءة بالخارج وذلك قبل اول مارس 

الملكية الصناعية ، ديوان المطبوعات الجامعية ، بن عكنون الجزائر : الوي زعباس حلمي المن: الدآتور : ن مرجع مم78
1983.  

4  http://www.chez.com/loran/pol brev/pol brev.Net Scope.htm 



 17

  :الشروط الموضوعية الستحقاق براءة االختراع -1

 3ختراع نفسه ، فتنص المادة  تتعلق باإلألنهالقد سميت بالشروط الموضوعية   

يمكن أن تقع تحت حماية  « : يلي على ما) 1(ختراعات من القانون المتعلق بحماية اإل

ختراعي والقابلة للتطبيق إختراعات الجديدة الناتجة عن نشاط  اإل، ختراعبراءة اإل

   »الصناعي

 تتمثل في ،فالشروط الموضوعية الواجب توفرها للحصول على براءة االختراع  

  :يلي  ما

  .ختراعوجود عنصر اإل .أ 

  .الجّدة .ب 

  .اعيخترالنشاط اإل .ج 

  .ق الصناعييالتطب .د 

 من 8وهو الشرط الذي يستخرج من المادة .(ختراع للنظام العامعدم مخالفة اإل .ه 

  )ختراعاتالقانون المتعلق بحماية اإل

  :ختراعوجود عنصر اإل  - أ

 الذي يجب أن يتوفر إلصدار البراءة هو وجود األساسيإن الشرط     

  .حمايتهن هذه الوثيقة قد ُأسست خصيصًا من أجل أل االختراع

 الفكرة الجديدة التي تسمح «:ختراع يعرَّف بأنه  غياب تعريف قانوني لإلاموأم       

، ومن ايجابيات عدم وجود تعريف قانوني  » مشكل مطروح في ميدان التقنيةبحّل

 التضييق ال يتماشى والتطورات نأل ختراع هو تفادي التضييق في معنى االختراعلإل

نذآر الجهاز الخاص ،ختراعوآمثال بسيط على اإل)2(ية التي يشاهدها عالم التقن

 حل لمشكلة إذن فهو ،تساخهاإالوحل قبل رآوب السيارة، لتفادي   مناألحذيةبتنظيف 

   به مالكي السيارات الذين يعانون من نفس يأخذ ، ويمكن أن اإلزعاجقد تكون مصدر 

                                                 
  .لسالف الذآر المرسوم التشريعي ا1

2  Voir : Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI): loi type de l'OMPI pour 
les pays en développement, concernant les inventions (brevet d'invention) OMPI . volume I. 
Geneve1979.page  58. 
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 مبتكر ، لم يسبق أن آتشاف في أن األول شيءختراع عن اإلويختلف اإل). 1(المشكلة

 الكشف تّم فقطهو منتوج طبيعي آان موجودا سابقا   في حين أن الثاني،وجد من قبل

  )2. ( وهو غير قابل الستحقاق البراءة،عنه ولم تتدخل يد االنسان في وجوده

 نجد أن المشرع الجزائري قد ، االختراعات التي تستحق الحمايةأنواعوعن   

) 3(ختراعات  من القانون المتعلق بحماية اإل8 المادة حيث تنص،جاء بنوعين فقط 

  :يلي على ما

 وما يميز القانون الجديد ،» يمكن أن يتضمن االختراع منتوجا أو طريقة صنع«

نه في السابق لم يتم النص أ نجد ،ختراعات اإلأنواع في ما يخص ،عن القانون القديم

 54-66 رقم األمر من 58 من خالل المادة هاصراحة عنها بل يمكن أن نستشف

 من نفس القانون التي 5 التي تعّد تقليدًا ، وآذلك المادة األفعالعندما آان ينص على )4(

  )5". (طرائق"استعمل فيها مصطلح 

 le produit »         «:المنتوج   •

هو جسم معين بذاته يتميز بتكوينه المادي ، ويمثل نتيجة صناعية ، ويترتب عن   

ستفادة من براءة هذا المنتوج يكون بشكل مطلق ، فال يجوز للغير اإلذلك أن حماية 

 ،ستعمل طريقة مخالفة لتحقيق نفس النتيجةإختراع لحماية نفس االختراع حتى لو اإل

 وحتى لو تم هن الحماية تتعلق بالمنتوج في حد ذاته وليس الطريقة المطبقة لتحقيقأل

 عن  ويمكن أن نعطي مثاال.جم المنتوجالتغيير في درجة مكوناته أو التغيير من ح

ختراع، آلة ضخ اإلسمنت  منتوجًا محميًا بموجب براءة اإلدُّختراع الذي يَعاإل

  )6.(المسلح

   » Le procédé de fabrication «:: طريقة الصنع  •

 آيفية فيزيائية أو آيميائية أو ميكانيكية أنها على نعيمكن أن تعرف طريقة الص  

تباعها إلى الحصول على منتوج إ من خالل تطبيقها أو ،التي تؤدي الخ…أو آهربائية 

                                                 
مطبوعات . الختراع الدولي ؛ ترجمة الدآتور صالح عبد اهللا جاسم ومحمد علي يونس دليل ا:  الرجوع إلى آالرنس فيلدمان 1

  .13صفحة .1997جامعة الكويت 
2  Voir : Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI): même ouvrage page 59. 

  .حماية االختراعاتالمتعلق ب1993 ديسمبر 7 المؤرخ في 17- 93 المرسوم التشريعي رقم 3
  .جازات االختراعإ المخترعين وات المتعلق بشهاد4
  "طرائق"بدال من مصطلح " طرق"ستعمال مصطلح إ آان من المفروض 5
  .5 الرجوع إلى ملحق رقم 6
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ستعمال طريقة ميكانيكية لتشغيل ساعة دون إأو نتيجة صناعية ، وآمثال على ذلك 

  .ستعمال المفتاحإ

ة على الطريقة المستعملة لتشغيل الساعة ، ّبص تكون الحماية من، الحالةهفي هذ  

 تطبيق جديد أمام ففي هذه الحالة نكون آخرغرض ستعمال نفس الطريقة لإ تم إذا أما

 نإذفالعبرة )1( ويمكن أن يؤدي ذلك إلى الحصول على براءة أخرى ،لطريقة معروفة

  . وليس في النتيجة المحققة،في الطريقة المستعملة في حد ذاتها

 إليها من االختراعات لم يشر أخرى أنواع ، انه هناك إليه اإلشارةومما تجدر   

نه يمكن إف)2 (ات الجزائري ، ولكن رغم ذلك ، حسب مسؤول مصلحة البراءالمشرع

ختراعات ذآرت على سبيل حمايتها بمجرد توفر شرط الجّدة فيها ، هذه الطائفة من اإل

  : وهي آالتالي )3(المثال وليس على سبيل الحصر في تشريعات بعض الدول

 l'application nouvelle d'un procédé"التطبيق الجديد لطريقة معروفة  •

connu " 

 ، عندما يتم تطبيق طريقة معروفة بكيفية جديدة،يمكن أن يتحقق االختراع أيضا  

 وال حتى في النتيجة ، معروفةألنهاهذا يعني أن الجديد ال يظهر في الطريقة المستعملة 

 نماوإ ، يمكن أن تكون معروفة أيضاألنها ،ستعمال نتيجة هذا اإل،إليهاالتي تم التوصل 

:  في تطبيق طريقة معروفة ؛ مثال على ذلك إتباعهاالجديد يتمثل في الكيفية التي تم 

 ستعمالها فيإستعمال مضخة في صنع آلة خاصة بطهي القهوة، سبق أن تم إن يتم أآ

نه قد سبق أن تم أ آانت معروفة بما ، هذا يعني أن وظيفة المضخةصنع الثالجة

 الخاصة اآللةستعمالها في صناعة إ الجديد يكمن في استعمالها في صنع الثالجة ولكن

بطهي القهوة ، فالطريقة معروفة والنتيجة أيضا معروفة ولكن الجديد هو في امكانية 

  . مشكل آخر مطروح في ميدان التقنيةاستعمال تلك المضخة في حّل

  

  

 

                                                 
1  Voir : BRUNO PHILIP : Droit et pratique des brevets d"invention. (France. Etranger - brevet 

européen) . Collection Française, "Ce qu'il faut savoir" ENCYCLOPEDIE DELMAS. 2ème   éd. 
Paris 1977 page C5. 

  (INAPI) على مستوى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية 2
  .6المادة .1968-01- 02الصادر في  01-68علق ببراءة االختراع رقم  مثل القانون الفرنسي المت3
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  :استعمـال طريقة جــديـدة للحصــول علــى نفــس النـتـيـــجة  •
" l'utilisation d'un nouveau procédé pour avoir le même résultat" 

لكترونية بدال من إ الطريقة المستعملة لتشغيل الساعة هي طريقة أنفترضنا إلو   

 حالة أمام في المثال السابق في هذه الحالة نكون إليهاشرنا أالطريقة الميكانيكية التي 

  )1(يجة  إلى تحقيق نفس النتأدتاستعمال طريقة جديدة 

 la combinaison nouvelle de procédé"  الترآيب الجديد لطريقة معروفة  •

connu " 
راك مجموعة من الطرق التي تؤدي إلى تشإيمكن أن يتحقق ذلك باجتماع أو   

  .تحقيق نتيجة متعلقة بكل هذه المجموعة

وال ختراع إفالترآيبة الجديدة هي التي تعد اختراعا يمكن أن تكون محل براءة   

  : والمتمثلة في أساسية توفرت ثالثة شروط إذايمكن أن يحدث ذلك إال 

  .وجود مجموعة من العناصر المشكلة للترآيبة -1

 أو ، يجب أن تشارك في تحقيق نتيجة تتعلق بالمجموعة،تلك العناصر -2

مثال على الترآيب الجديد لطرق )2( تهدف إلى تحقيق نتيجة مشترآةأنهاخر آبمعنى 

وظيفة الوزن : لكتروني ، فهو يترآب من مجموعة من الوظائف يزان اإلمعروفة ، الم

  .وقرائته وتحديد السعر

 من حيث أن ، في تحقيق نفس النتيجة، التعاون بين هذه العناصرأهميةوتظهر   

 ،المرجّوة عدم وجود أو تدخل عنصر من هذه العناصر يؤدي إلى عدم تحقيق النتيجة

 آانت النتيجة إذا وال يهم أيضا ،فظ بذاتيته الخاصة به آان آل عنصر يحتإذاوال يهم 

 إال أن الجديد يكمن في هذا التجمع ،لكتروني آان معروفا سابقان الميزان اإل أل،معروفة

  .أو الترآيبة التي حققتها تلك العناصر المجتمعة

 براءة بشأنهالذي ال تصدر  La juxtaposition وتختلف الترآيبة عن التجمع    

   ، من خالل الجمع بين الطرق المعروفة،إليها في أن النتيجة التي تم التوصل ،راعاالخت

  

                                                 
1 Voir : Bruno Philippe : Même ouvrage page : c6. 
2 Voir : BARTHELRRY MERCADAL : Droit des affaires (MEMONTO pratique). Francis 

LEFEBURE. 2ème  éd. Paris 1991, page 1343.  
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 القلم الذي يحمل في مؤخرته ، ومثال عن ذلك،لم تكن نتاج تعاون بين هذه الطرق

 وبالتالي ، (effacer) الممحاة فوظيفتها هي المحو وأما ،ممحاة ، فالقلم وظيفته الكتابة

 ، فهو األخرى عن أحداهما نظرا الستقاللية نالوظيفتيبين ليس هناك عالقة تبادلية 

  .مجرد جمع بين نتيجتين معروفتين سابقًا

يجب أن تكون الترآيبة جديدة تؤدي إلى حل مشكل آان مطروحا في ميدان  -3

  )1(التقنية وال يشترط أن تكون العناصر المّكونة للترآيبة جديدة 

 الموضوعية الواجب توفرها  من الشروطواألساسي األولهذا عن الشرط   

نعدام موضوع الحماية ، وهذا إختراع يؤدي إلى ختراع ، فانعدام اإلالستحقاق براءة اإل

 من القانون المتعلق بحماية 7قصاءات التي جاءت بها المادة ما يدعونا إلى ذآر اإل

  :فال يعد اختراعا مايلي).2(االختراعات 

طابع العلمي وآذلك المناهج المبادئ والنظريات واالآتشافات ذات ال -1

  . مجردةألنهاالرياضية 

الخطط والمبادئ والمناهج الرامية إلى القيام بأعمال ذات طابع ثقافي أو  -2

 لذلك : أو التسييرواإلدارةترفيهي محض وآذلك مناهج ومنظومات التعليم والتنظيم 

الختراعات  ال تعد من قبيل ا Software:  والتي تسمى بـاآللي اإلعالمن برامج إف

 برامج تستعمل لتشغيل الكمبيوتر، مثال على ذلك ألنها البراءة بشأنهاوبالتالي ال تصدر 

 من الكمبيوتر والذي اآلخر الجانب ماأ حسابية ، آلة معينة لتشغيل إجراءات إتباع

لكترونية أو غيرها مستعملة إفهو وسيلة من وسائل ميكانيكية ، Hardware: يسمى بـ

 مجموعة غير بأنهختراع ويظهر عادة إن أن تكون محًال لطلب براءة  يمك،اآللةفي 

 )3(معدلة من الوسائل التقنية 

  

  

  

 
                                                 
1 Voir : BRUNO PHILIP : Droit et Pratique des brevets d"invention. France. Etranger - brevet 
européen .Collection Française, "Ce qu'il faut savoir" ENCYCLOPEDIE DELMAS. 2 éme éd. 
Paris 1977 page c11.c12.  

  .+1993 ديسمبر 7 المؤرخ في 17- 93 المرسوم التشريعي رقم 2
3 Voir : Bruno Philippe : même ouvrage page : B 14. 
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  :مجرد تقديم معلومات -3

ما للتشريع الخاص إ فهي تخضع : المحضيني الطابع التزيذاتبتكارات اإل -4

تطبيقها  تم إذا)2( المتعلقة بالرسومات والنماذج األحكامأو )1( والفنية األدبيةبالملكية 

  :في الصناعة، وهنا يمكن أن نطرح التساؤل التالي

ختراع والنموذج في منتوج واحد فيتحقق فيهما قد يحدث أن يجتمع آل من اإل

  ).3( ما يسمى بالنموذج المنفعي أمامكون نشرط الجدة ، وبالتالي 

   الواجب تطبيقها في هذه الحالة ؟ األحكامماهي

وذج في منتوج واحد فيكون من المستحيل الفصل ختراع بالنميمكن أن يجتمع اإل  

 تصميم ،ومثال على ذلك) النموذج(والجانب التزييني ) ختراعاإل(بين الجانب التقني 

ره لتمكين الطائرة من الطيران بسرعة ي خاصة بطائرة بشكل معين ال يمكن تغيأجنحة

  .أآبر

ذج المنفعي ن النموإ خاصة فبأحكام يأتباعتبار أن المشرع الجزائري لم   

 المؤرخ في 17-93المرسوم التشريعي رقم (ختراع يخضع لألحكام المتعلقة ببراءة اإل

 )1993 ديسمبر 7

) 4( من القانون السابق5 المادة ا آانت تنص عليه: النباتية األنواع -5

   )5( من القانون الجديد األولى الفقرة 8 تنص عليها المادة وأصبحت

 ري لم يخصص لها الحماية عكس ماهو الحال في وما يالحظ أن المشرع الجزائ  

  :وذلك من خالل منح ما يسمى بـ )6(بعض الدول مثل فرنسا 

 Certificat d'obtention vegetale""  فهي تخضع لحكام خاصة تسمى

  )Droit voisin des brevets )7بالقانون المجاور للبراءات 

  

                                                 
  . المتعلق بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة 1997 مارس 06 المؤرخ في 10-97األمر رقم  1
  . المتعلق بالرسومات و النماذج الصناعية1966 أفريل 28 المؤرخ في 86-66األمر رقم  2

3  Voir : GABRIEL GUREY / PRATIQUE DU DROIT DES AFFAIRES . DUNOD- 
ENTREPRISE. 6ème éd.paris.1994.page 601. 

  . المتعلق بشهادات المخترعين واجازات االختراع1966 مارس 3  المؤرخ في54-66 االمر رقم 4
 .ات المتعلق بحماية االختراع1993 ديسمبر 7 المؤرخ في 17- 93 المرسوم التشريعي رقم 5
  .1970 جوان 11 المؤرخ في 489-70 القانون رقم 6

7 Voir : JOANNA SCHMIDT SZALEWSKI : Le droit de la proprété industrielle.Edition 
DALLOZ. 2ème éd. Paris  1991, page 15. 
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 8ختراع وفقا للمادة براءة اإلفهي ال تستحق من أجلها  :  الحيوانيةاألجناس -6

 ، وآذلك بالنسبة للطرق البيولوجية المحضة،من القانون المتعلق بحماية االختراعات

 وما يالحظ من خالل هذه ، )55المادة )(1(وذلك ما آان ينص عليه القانون السابق 

حصول  الإمكانيةاستثناء والمتمثل في ب آان قد جاء ،آنذاكالمادة أن المشرع الجزائري 

 الطرق يولوجية أيالميكروب ع أو شهادة مخترع بالنسبة للطرقا اخترإجازةعلى 

ا ولكن بم. اإلنسان ميدان من الميادين الذي يتدخل فيه يد ألنه ،مثيالمتبعة في علم الجرا

 ،قصاءاتة اإلئم أي لم تذآر في قا،لم يتطرق إلى هذه الحالة) 2(ن القانون الجديد  أ

  . من أجلهان لصاحبه أن يتحصل على براءة اختراعنه يمكأفهذا يعني 

 في حين أن ،لم يكن ينص عليها القانون القديم:  العضويات المجهريةأصول -7

 نباتية آانت ،جسامونعني بها هي تلك األ. االقصاءات  قائمةالقانون الجديد ضمها إلى 

 ، ولذلك اإلنسانها ن ترى بالعين المجردة والتي ال يتدخل في تكّو الأو حيوانية التي

  .ستحقاق البراءةإفهي مقصاة من 

 ال اإلجراءغير أن هذا  : ينية والكيماويةي المواد الغذائية والصيدالنية والتز-8

ختراع طريقة صنع تستعمل أو إذا تم فإيطبق على طرق الحصول على هذه المواد ، 

 توفرت إذاتراع خإ فانه يمكن لصاحبها أن يتحصل على براءة ،تطبق للحصول عليها

 وفي هذا الصدد علينا أن نشير إلى أن هذه المواد تعد من قبيل .الشروط السالفة الذآر

تفاق المبرم حول النواحي المتعلقة بحقوق الملكية  وفقا لإل،ختراعات الواجب حمايتهااإل

ويظهر   من الحمايةإقصائهام تنه لم يأ حيث (ADPIC).الفكرية التي تمس التجارة 

  . منه27 ن خالل المادة ذلك م

قصاءات مؤقتة ، إ لم يأت ب أن المشرع الجزائري،إليه اإلشارةومما تجدر   

ها اقصاءات دائمة وليست محددة بمدة زمنية معينة آما أن  فاالقصاءات المذآورة آّل

 المتعلق بحماية 1993 ديسمبر 7 المؤرخ في 17-93المرسوم التشريعي رقم 

 صدور نصوص تنظيمية إمكانية إلى 8قرة الثالثة من المادة االختراعات يشير في الف

  .قصاءات هذا الجانب أي جانب اإللتنظيم

     

                                                 
  . المتعلق بشهادات المخترعين واجازات االختراع1966 مارس 3 المؤرخ في 54-66 رقم األمر 1
  .ات المتعلق بحماية االختراع1993 ديسمبر 7 المؤرخ في 17- 93 المرسوم التشريعي رقم 2
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  La nouveauté: الـجـّدة. ب

، أي جديدايجب أن يكون ف ،وهو الشرط الثاني الذي يجب أن يتوفر في االختراع

و إدخال تغيير في في أن التجديد ه وتختلف الجّدة عن التجديد، من قبللم يسبق أن وجد 

أو  ولكن دون أن تكون جديدة  ،آخر أو عادة بعادة أخرى بشيء الشيء أو تبديل شيء

 بل آانت موجودة في السابق فأراد ،دون أن يقوم بابتكارها صاحب التجديد بنفسه

   )1(. شيء من العدمدا الجدة فهي إيجاأّم. التذآير بها

 بل يجب أن يكون ، للمخترع نفسهختراع جديدا بالنسبةوال يكفي أن يكون اإل

 لذلك فإن الجّدة يجب أن ،ختراعات التي سبق أن تم إنجازهاجديدا بالمقارنة مع اإل

   )2(.تكون شخصية وموضوعية أيضا

وما يالحظ أّن المّشرع الجزائري لم يعّرف الجّدة بل بين فقط آيف يكون 

 )3(ختراعاتة اإليامعلق بح من القانون المت4المادة  من خالل االختراع جديدا وذلك

  :وهي تنص على ما يلي

يعتبر االختراع جديدا إذا لم يكن مدرجا في حالة التقنية الصناعية، وتشمل هذه  «

استعمال الحالة آل ما وضع في متناول الجمهور بواسطة وصف آتابي أو شفوي أو 

   » .وية في حقها قبل يوم إيداع طلب البراءة أو تاريخ المطالبة باألولأي وسيلة أخرى

 أي 17-93بالنسبة للمرسوم رقم ( إذا رجعنا إلى النص المدّون باللغة الفرنسية 

القانون الجديد المتعلق بحماية االختراعات في نفس المادة، نجدها أآثر صحة من تلك 

لماذا أضيفت آلمة صناعية إلى : فالسؤال المطروح. التي تم تدوينها باللغة العربية

 إنجاز  فيهالتقنية رغم أن التقنية تشمل ميادين أخرى يمكن أن يتمجانب آلمة ا

  االختراعات وليس فقط في الميدان الصناعي هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن 

  

  

  

                                                 
)1(  Voir: Robert Chevalier : La propriété industrielle (protection des inventions, des marques et 

des modèles) entreprise moderne d’édition, Paris, (sans date), p. 40-41. 
)2(  Voir : L’organisation mondiale de la propriete intellectuelle OMPI loi type de l’OMPIpour 

les pays en developpement concernant les inventions. 
  .1993 ديسمبر 7 المؤرخ في 17- 93:  المرسوم التشريعي رقم)3(
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 4التصحيح الذي يجب أن يدخل على الجملة التي وضع تحت خط في المادة 

  :السالفة الذآر يكون آالتالي

الرجوع إلى القانون القديم ب هوما يالحظ أن" رىأو باالستعمال أو أي وسيلة أخ "

  .ال نجد هذا الخطأ واردا فيه)  الفقرة األولى2المادة (

 السالفة الذآر يجب القيام 4وللتأآد من توفر شرط الجّدة الذي نصت عليه المادة 

 وتكمن أهمية ذلك .ختصاص اإلدارة المختصة بإصدار البراءاتإبالفحص وهو من 

  . رع هو لتفادي اختراع ما تم اختراعه سابقابالنسبة للمخت

 باإلطالع على الحالة التقنية والبحث ،4 آما نصت عليه المادة ،ويكون الفحص

 في ما إذا آان قد سبق وأن تم ، آخرمعنىختراع مدرجا فيها أو بفي ما إذا آان اإل

" تقنيةالبحث عن األسبقية في الحالة ال" وهو ما يسمى بـ ،إنجاز نفس االختراع 

آل ما وضع في متناول الجمهور : " الحالة التقنية بأّنها، السالفة الذآر4وتعّرف المادة 

 سواءا آان ذلك بوصف آتابي أو شفوي أو باالستعمال أو أي وسيلة أخرى وذلك قبل

  ". إيداع طلب البراءة أو تاريخ طلب األولوية في حقهايوم

 فإن ذلك يسمى ، من الوسائل وسيلةي بأ، وضع في متناول الجمهورل مافك

 ال يجب أن تتوفر هذه ، على شرط الجّدةاختراع متوفر وحتى يكون اإل.األسبقيةب

أو في تاريخ طلب األولوية آما ،ختراع األسبقية في تاريخ إيداع طلب لحماية هذا اإل

مجموعة من : "ُتعّرف الحالة التقنية التي يجب أن يتم البحث فيها عن األسبقية بأنها

ختراع وتقييم النشاط  لتقييم جّدة اإل، التي يتم األخذ بها بعين االعتبار،المعارف

  )1(".ختراعياإل

ختراع المطلوب حمايته باالختراعات التي  يكون بمقارنة اإل،ففحص الجّدة إذن

   سواءا آان ذلك آتابيا أو شفهيا أو تم ،سبق أن تم التعرف عليها من قبل الجمهور

  

  

  

  

                                                 
)1(  Voir: L’Organisation Mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI): même ouvrage, p. 6 



 26

  

 ويتم الفحص في تاريخ إيداع الطلب أو .النية أو أي وسيلة أخرى علاالستعما

 وإذا  اتضح ، ألن الحالة التقنية تتطور دون توقف، )2(تاريخ المطالبة بحق األولوية

وَّة ختراع ينتمي إلى الحالة التقنية، ففي هذه الحالة نكون أمام أسبقية التي هي َعُدبأن اإل

 فيمكن لرجل ،أصبح في متناول الجمهور بقدر آافيمعناه أنه . ختراعالجّدة في اإل

 وَنعني بالجمهور هنا هو آل شخص غير طالب للحماية ،المهنة أن يعيد صنعه ماديا

   )1(. في ما يخص المعلومات التي تلقاها،والذي ال يكون ملزما بكتم السّر

رسوم الم(ختراعات  من القانون المتعلق بحماية اإل4وما يالحظ من خالل المادة 

 أن المشرع قد أخذ بالجّدة العالمية وليس بالجّدة الوطنية، ، )17-93التشريعي رقم 

آل ما وضع : "وهي آالتالي) 4من المادة (فالجملة التي جاءت في الفقرة األولى منها 

 سواءا آان ذلك ،تعني أن المشرع يشترط أن تكون الجّدة تامة" في متناول الجمهور

في " ولكن حبَّذا، وذلك لتفادي أي غموض، لو أضيفت عبارة داخل الوطن أو خارجه،

  ".آل مكان من العالم

 تسبب منع توفر شرط من شروط استحقاق براءة ، آما سبق ذآره،واألسبقية

االختراع وهذا الشرط هو الجدة، وتنشأ هذه األسبقية بمجرد توفر إحدى الحالتين 

  :التاليتين

  .اإلفشاء  . أ

  .نشر براءة االختراع  . ب

  :اءــــــــفـشاإل  .أ 

 ،مقال صحفي أو مجلة:  سواءا بوصف آتابي،يمكن أن يكون اإلفشاء بكل الطرق

 أثناء إلقاء الدرس أو في محاضرة ألقيت من قبل ،آما يمكن أن يكون بوصف شفوي

  وليس من الضروري أن يكون المنتوج قد تم .شخص قد يكون المخترع نفسه أو غيره

 بشكل آامل ومفّصل حتى يتمكن رجل المهنة  بل المهم أن يكون الوصف،صنعه

ستعمال، فغياب الجّدة آما يمكن أن يكون اإلفشاء باإل.من تنفيذه وذلك باستعمال الوصف

  يمكن أن يكون أيضا إذا سبق أن تم تنفيذ االختراع الذي قدم 
                                                 

حماية نفس اإلختراع في بلد لا ونعني بحق األولوية أو األسبقية هو الحق الذي يستفيد منه مودع الطلب إذا سبق له أن قدم طلب)2(
  .آخر

)1(  voir : Joanna Schmidt Szalewski : Le droit de la propreté industrielle. Ed. Dalloz, 2ème éd. 
Paris, 1991. P.9 
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شاء يؤدي ف فالمبدأ يتمثل في أن اإل)1(بشأنه وصف عن طريق اإلعالنات أو الدعايا،

 فنجده يتمثل في حالة واحدة فقط نصت ،ستثناءختراع، أما اإل تهديم الجدة في اإلإلى

 المتعلق 17-93 السالفة الذآر من المرسوم التشريعي رقم 4 من المادة 2عليها الفقرة 

ختراع موضوعا في متناول الجمهور ال يكون اإل: "نصبحماية االختراعات التي ت

إمتالآه بعرضه في معرض دولي رسمي أو بمجرد قيام المخترع أو من له حق 

  ".معترف به رسميا خالل ستة أشهر قبل تاريخ طلب البراءة

فعندما يريد المخترع عرض منتوج مخترع في معرض عام وطني دولي معترف 

تفاقية المتعلقة  بمفهوم اإل،أي معرض من المعارض الرسمية،به من قبل الدولة 

 10 والتي تم تعديلها في 1928 نوفمبر 22س في بالمعارض الدولية الموقعة في باري

شاء فختراع أن يطلب الضمان لتفادي لومه على اإل يمكن لصاحب اإل،1948ماي 

  .ويكون ذلك على مستوى الدائرة التي ُفِتَح في إقليمها المعرض

ستثناء الذي يؤدي  السالفة الذآر، أن اإل4 من المادة 2وما يالحظ من خالل الفقرة 

ستثناء  هو اإل،ختراع والمتمثل في العرض في معارض عامةاظ على جّدة اإلإلى الحف

الوحيد الذي جاء به المشرع الجزائري، في حين أنه آان من المفروض إدراج 

ستثناءات أخرى تضمن لصاحب االختراع الحق في حماية اختراعه خاصة إذا آان إ

ْغما عن إرادته أو قد يكون شاء الذي تعرض إليه اختراعه آان عن غير قصد أو َرفاإل

فمن بين االستثناءات التي آان من المفروض ، ستنادا على مبدأ حسن النيةإعن جهل 

:  اإلفشاء التدليسي من قبل الغير :أن يأخذ بها المشرع الجزائري هي حالة
"Divulgation frauduleuse par le tiers"     

، لذلك فمن الممكن أن يكون فمن العدل تفادي تحميل شخص نتائج ذنب لم يقترفه

   ولكن رغم ذلك تم .ختراعه سرّياإزمة حتى يبقى حتياطات الّالتخذ اإلإالمخترع قد 

  

  

  

                                                 
)1(  voir : Bruno Philip : Droit et pratique des brevets d’invention (France-étranger-brevet 

Européen), Collection française « Ce qu’il faut savoir » Encyclopédie, Delmas, 2ème éd. Paris, 
1977, P : D8  
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ختراع  أي بدون رضا صاحب اإل،إعالمه للجمهور بطريقة تدليسية من قبل الغير

فمن المفروض أن ذلك ال يمكن اعتباره سببا من أسباب تهديم جّدة االختراع ألن 

قتراحها في إستثناءات أخرى تم إ إلى جانب ذلك هناك )1(.ء آان بطريقة تدليسيةاإلفشا

 المتعلق بحماية االختراعات الذي هو 17-93: مشروع تعديل المرسوم التشريعي رقم

المعهد الوطني الجزائري للملكية " INAPIبصدد التحضير على مستوى إدارة 

  الصناعة وإعادة الهيكلةةرا أمام وز والذي سوف يقدم في األشهر القادمة"الصناعية

  . تتمثل هذه اإلستثناءات التي تؤدي إلى الحفاظ على جّدة االختراع)2(

 في حالة ما إذا آان المخترع يجهل بأن الكشف عن :اإلفشاء عن جهل •

  .ختراعه قبل طلب الحماية يؤدي إلى القضاء على جّدتهإ

ام المخترع باستغالل  في حالة ما إذا ق:ختراع بحسن نيةستغالل اإلإ •

ختراع هو عامل من عوامل ستغالل اإلإ دون أن يعلم بأن ،ختراع قبل طلب الحمايةاإل

 ،ستغالل شهر من تاريخ اإلفشاء أو اإل12وقد تم اقتراح منح مهلة .  الجّدةعلىالقضاء

  .يكون فيها للمخترع الحق في طلب البراءة

 يكتفي باالستثناء الذي ورد في  المشرع الجزائري أن اله علىيمكن أن نقول بأن

 من القانون المتعلق بحماية االختراعات وهو حالة عرض االختراع 4 المادة 2الفقرة 

عتبار االستثناءات التي سبق د من األخذ بعين اإلبفي معرض معترف به، بل ال 

 لتمكين صاحب االختراع من ضمان حقه في ، استنادا على مبدأ حسن النية،ذآرها

  .براءة أو في حماية اختراعهطلب ال

  

ستثناء الوحيد إذا لم يتوفر يفقد  ُيعتبر اإل،والعرض في معرض معترف به

  االختراع جّدته وهو ما يؤدي إلى فتح المجال لكل من يهمه األمر حتى يطلب إبطال 

  

  

  

                                                 
)1(  Voir : Bruno Philip : Même ouvrage, P. B5. 

  . معلومات تم الحصول عليها على مستوى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية)2(
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 ويقع عبء إثبات )1(البراءة أو إلغائها مدعيا أن االختراع لم تتوفر فيه شرط الجّدة 

ود اإلفشاء على آل من يطلب اإللغاء، ويكون اإلثبات باستعمال آل الطرق وج

 ألن البراءة في فائدة المخترع وثيقة يفترض فيها أنها صحيحة إلى أن ُيْثبت ،الشرعية

  .عكس ذلك

  : نشر براءة االختراع .ب 

ختراع هو ات أن نشر براءة اإلعتراخ من خالل القانون المتعلق بحماية اال،يبدو  

ستفيد يستعين بها اإلدارة إلعالم الجمهور بوجود الحماية التي تلة الوحيدة التي الوسي

ختراع موضوع البراءة، فالنشر يمثل أسبقية بالنسبة للطلبات التي تودع في منها اإل

 أو بمعنى آخر أن محتوى البراءة التي يتم نشرها تمثل أسبقية بالنسبة ،تاريخ النشر

  .لطلب البراءة الالحق

 تشير إلى 22 والمادة 21 من المادة 2ا بالنسبة لشكليات النشر نجد الفقرة  وأم

 تحدد عن طريق التنظيم إال أن هذا النص التنظيمي لم يظهر ، أي تلك الشكليات،أنها

ونحن نتساءل آيف تقوم اإلدارة بهذه الوظيفة . من الفراغ القانونيكإلى حّد اآلن وهنا ي

رب من ذلك أن اإلدارة تقوم بنشر طلبات البراءات رغم وهي وظيفة النشر؟ بل إن األغ

أن القانون المتعلق بحماية االختراعات لم ينص على ذلك اإلجراء وذلك عن طريق ما 

 الذي يحتوي أيضا على العالمات )2(يسمى بالمنشور الرسمي للملكية الصناعية

 على عينة من عاإلطالويمكن . INAPIالتجارية التي تم تسجيلها على مستوى إدارة 

 أين نجد فيها اسم المخترع وعنوان االختراع وتاريخ إيداع )3(طلبات البراءة المنشورة

  .فهو إذن إجراء غير قانوني.  الخ…الطلب 

وبالرجوع إلى فكرة أن محتوى براءة االختراع المنشورة يعتبر أسبقية بالنسبة   

هل : ا إلى طرح التساؤل التاليللطلبات التي تودع في تاريخ النشر، هذه الفكرة تدفعن

  هذا يعني بأنه في حالة ما إذا تم إيداع طلبان متتاليان من أجل حماية نفس االختراع 

  

  

  
                                                 

 التي تنص على حاالت طلب إلغاء البراءة ومنها حالة 17-93المرسوم التشريعي رقم  من 1 الفقرة 28 الرجوع إلى المادة )1(
  .عدم توفر شروط استحقاق البراءة

 .1: الرجوع إلى ملحق رقم:  مثال على ذلك)2(
  .2: الرجوع إلى ملحق رقم:  مثال على ذلك)3(
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ب الثاني مادام أنه لم يتم إصدار لفإن الطلب األول ال يمثل أسبقية بالنسبة للط

  ونشر براءة بشأن الطلب األول؟

 من القانون المتعلق بحماية 4طلع أوال على الفقرة األولى من المادة ن  

االختراعات والتي من خاللها نستنتج أن الطلب األّول ال يمثل أسبقية بالنسبة للطالب 

 يتم بعد وبالتالي لم يصل إلى علم الجمهور وجود حماية على   لمالثاني ألن نشر البراءة

احب االختراع موضوع الطلب وهذا يعني أنه يمكن لكل من صاحب الطلب األول وص

الطلب الثاني أن يتحصل على براءة اختراع في ما يخص نفس االختراع وهذا ما 

بق ـــ وقد س« Double brevetabilité  »" إزدواجية استحقاق البراءة: "يسمى بـ 

ي اإلدارة ـ وهINAPIة ــكية الصناعيـي الجزائري للملــد الوطنــأن تلقى المعه

  تراعــس االخــاية نفـــان لحمــتاليـتن متباــدار البراءات طلــة بإصــالمختص

 بسيط، من جهة ألن الطلب األول ال يمثل أسبقية بب وذلك لس)1(ولم تقم برفضها

 21/1 ومن جهة أخرى فإّن اإلدارة الجزائرية طبقا لنص المادة ،بالنسبة للطلب الثاني

 ،ة االختراع ليست ملزمة بالبحث في جّد)2(من القانون المتعلق بحماية االختراعات

 النظام الذي أخذ به المشّرع الجزائري سواءا في ظل القانون القديم أو في هذا يعني أن

 ولكن ما على صاحب الطلب األّول إال . هو نظام التسجيالت،ظل القانون الجديد

 من القانون المتعلق بحماية االختراعات التي تنص 13الّلجوء إلى ما نصت عليه المادة 

ختراع قضائيا، فإن األول الذي يودع طلب غتصاب اإلإإذا لم يثبت : "على ما يلي

 المخترع، أو عدُّختراع أو األول الذي يطالب بأقدم األولوية لمثل هذا الطلب ُيبراءة اإل

  "…ختراعمن له حق امتالك اإل

 إذن واضحة جّدا ففي حالة ما إذا قامت اإلدارة بإصدار براءة 13فالمادة   

ختراع سبق أن آان موضوع حماية، يحق لصاحب إشخص لحماية ختراع لصالح إ

 من القانون المتعلق 28البراءة األولى أن يرفع دعوى إلغاء البراءة الثانية وفقا للمادة 

  ختراع إذا سبق لإل: "ستنادا على الحالة الثالثةإ األولى تهافقرفي بحماية االختراعات 

  

                                                 
  .لصناعية معلومات تم الحصول عليها مستوى المعهد الوطني الجزائري للملكية ا)1(
  1993 ديسمبر 7 المؤرخ في 17- 93 المرسوم التشريعي رقم )2(
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 أو آان ذا ،زائر على إثر طلب سابقختراع في الجإنفسه أن آان موضوع براءة 

  ".أسبقية سالفة

علينا أن نشير إلى ،ختراع م هذا العنصر والمتعلق بشرط الجّدة في اإلتوحتى نخ  

 ، سواءا آان ذلك في ظل القانون القديم أو في ظل القانون الجديد،أن المشّرع الجزائري

استثناء في حين أن تشريعات ختراعات دون نجده يشترط الجّدة التاّمة في آل أنواع اإل

 ال يشترط الجّدة )1 (ختراعبعض الدول مثل التشريع الفرنسي المتعلق ببراءات اإل

التاّمة في االختراعات التي تنجز في ميدان األدوية فالمواد والمرآبات المستعملة 

لوضع حّيز التنفيذ طرق للمعالجة سواءا آان ذلك في الجراحة، لمداواة جسم إنسان أو 

 يمكن لهذه المواد أو المرآبات أن تتصف بالجّدة حتى ولو اعتبرت مدرجة في ،حيوان

 أو بمعنى آخر حتى ولو تم التعّرف عليها وتم وضعها في متناول ،الحالة التقنية

الجمهور شرط أن يكون استعمالها جديدا أي أن استعمالها غير مدرج في الحالة 

فر في االستعمال وليس في المادة أو المرآب في  يجب أن تتو، فالجّدة إذن)2(.التقنية

ستعمال هذه المادة أو المرآب في ميدان غير إفإذا تم اإلآتشاف أنه يمكن . حّد ذاته

والحكمة من . ختراع ُيمكن الحصول على براءة اإل،الميدان الذي سبق وأن أستعمل فيه

. ع ألفكار جديدةوفتح مجال أوس،ختراعات في ميدان األدوية تشجيع اإلل هو ،ذلك

 ويضع ،ونحن نعتقد بأنه على المشّرع الجزائري أن يقتدي بمثل هذه التشريعات

  .ختراعات التي تنجز في ميدان األدوية للجّدة التامة في ما يخص اإلستثناًءإ

  

  

  

  

  

  

 

 
                                                 

- 92:  المعدل عّدة مرات آخر تعديل آان بموجب القانون رقم1968 جانفي 2 الصادر في 1-68 من القانون رقم 8 المادة )1(
  .1992 جويليا 1 في 597

)2(  Voir : Barthelerry Mercadal : Droit des affaires (Mémento pratique).Francis Lefebure, 2ème 
éd. Paris. 1991 .P:1341  
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    " L’activité inventive":النشاط االختراعي .ج 

ون ناتجا عن نشاط  بل يجب أن يك،ختراع جديداال يكفي أن يكون اإل  

 وفي هذا الصدد ال بّد من اإلشارة إلى أن أهم الباحثين في ميدان النشاط )1(ختراعيإ

ثم جاء " Doyen Roubier"ختراعي آمعيار الستحقاق البراءة هو الفقيه الفرنسي إلا

 في تحليل ة التعمق الذي أحّس بضرور" François Valoncogne: "بعده الفقيه

  .ختراعيالنشاط اإل

ختراعي هو الشرط الثالث من الشروط الواجب توافرها الستحقاق فالنشاط اإل  

 على )2( من القانون المتعلق بحماية االختراعات3 حيث تنص المادة ،براءة االختراع

ختراعات الجديدة الناتجة عن ختراع، اإلع تحت حماية براءة اإلقيمكن أن ت: "ما يلي

  ".لصناعيختراعي والقابلة للتطبيق اإنشاط 

ختراع ناتجا عن يعتبر اإل: " من نفس القانون تنص على ما يلي5ثم نجد المادة   

  ".ختراعي إذا لم يكن ناتجا بداهة من الحالة التقنيةإنشاط 

 وال حتى في ،ختراعيوما يالحظ أن المشرع الجزائري لم ُيعّرف النشاط اإل  

ختراعي إذا لم إفنكون أمام نشاط  بل أشار إليه فقط بمفهوم سلبي، ،ظل القانون القديم

 وقلنا ،ختراع بشكل بديهي من الحالة التقنية، وقد سبق أن عّرفنا الحالة التقنيةينتج اإل

  .بأنها مجموعة من المعارف التي يجب أن ُتؤخذ بعين االعتبار للتأآد من جّدة االختراع

ختراع الذي تم إلستعانة بها أيضا للمقارنة بينها وبين افالحالة التقنية يجب اإل

فمعيار . ختراعيإ أنه نتائج عمل مإنجازه لمعرفة ما إذا آان هذا األخير قد نتج بداهة أ

  ".معيار الالبداهة: "التأآد من وجود الشرط الثاني هو

 هل ، أي نوع من البداهة يقصد بها المشرع الجزائري،السؤال المطروح اآلن هو

   المختص؟هي بداهة الرجل العادي أم بداهة الرجل

  

  

                                                 
 الذي آان ينظم ميدان حماية االختراعات، لم يكن يشترط توفر النشاط 1844 إن القانون الفرنسي القديم، وهو قانون )1(

 01-68ن بموجب قانون االختراعي إلصدار براءات االختراع، بل آان يشترط فقط الجدة التامة، وقد تم إلغاء هذا القانو
القانون الجزائري المتعلق بشهادات المخترعين و  (54-66السابق ذآره الذي اصبح يشترط ذلك، رغم ذلك نجد أن األمر 

  . آان يشترط النشاط االختراعي) إجازات االختراع
 .1993 ديسمبر 7 المؤرخ في 17- 93 المرسوم التشريعي رقم )2(
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من القانون ) 3المادة ( السالفة الذآر لم تجب على التساؤل آما أن 5المادة ان 

ختراعي إذا لم إختراع ناتج عن نشاط إيعتبر آل : "القديم آانت أآثر غموضا بقولها

  ".يتوّلد بصفة واضحة من حالة التقنية

آر في ذي خذ بمعيار الشخص المحترف الذونحن نتساءل اآلن عن سبب عدم األ

  الذي استعان به،ختراعات الفقرة الثانية من القانون المتعلق بحماية اإل20المادة 

 للتميز بين الوصف الواضح والوصف غير الواضح الذي يجب أن يقدم في المشرع

 والذي سوف نتطرق إليه عندما نتكلم عن الشروط الشكلية لطلب البراءة؟ ،طلب البراءة

  ختراع الالبديهي؟ختراع البديهي واإليز بين اإليخذ به للتمؤلماذا لم ي

 فيها، بتحديد  لم تأت آاملة، فال بد من إدخال تعديال5لذلك نحن نعتقد بأن المادة 

  .نوع البداهة المطلوبة

ويعّرف رجل المهنة أو الشخص المحترف، بأنه ذلك الشخص الذي يملك معارف 

  )1(.االختراع المطلوب حمايتهعادية متعلقة بالتقنية التي لها عالقة بميدان 

  

وما يالحظ أيضا أن المشرع الجزائري ال يشترط أن يكون لإلختراع مستوى 

 أي أن يكون ناجما عن نشاط ،بداهة في إنجازه هو أن تتوفر الّال فالمهّم)2(معين،

  .ختراعيإ

  :ومن دالالت وجود نشاط اختراعي يمكن أن تكون متمثلة في ما يلي

ختراع قد تجاوز الضرر الذي آان ناتجا عن معلومات آأن يكون صاحب اإل -

في الحالة التقنية، أو بمعنى آخر عندما يكون االختراع المطلوب حمايته وجدت سابقة 

أي المعارف التي وضعت في (ن من حل مشكل آان مطروحا في الحالة التقنية  قد تمّك

  ). متناول الجمهور

دما يتم إدخال تحسينات في تقنية آما يمكن أن نكون أمام نشاط اختراعي عن -

   )3(. أو ترآيب عناصر معروفة بطريقة جديدة،موجودة في السابق

 
                                                 

)1(  Voir : Barthelerry Mercadal : Même ouvrage, p. 1341. 
 الذي يعد أول الباحثين في ما يتعلق بفكرة النشاط االختراعي، آان يرى Paul ROUBIER في حين نجد أن الفقيه الفرنسي)2(

  .بأنه يجب أن يكون لإلختراع مستوى معين حتى يستحق صاحبه البراءة
)3(  Voir : Même auteur, même ouvrage, P. 1343. 



 34

 

     "L’application industrielle": التطبيق الصناعي  .د 

  : على ما يلي)1(ختراعات من القانون المتعلق بحماية اإل3تنص المادة   

الجديدة الناتجة عن ختراعات ختراع، اإليمكن أن تقع تحت حماية براءة اإل"

  .".نشاط اختراعي والقابلة للتطبيق الصناعي

 بل البد من أن ،ختراعيإختراع جديدا وناتجا عن نشاط فال يكفي أن يكون اإل  

  . للتطبيق الصناعييكون قابال

عتبر نقط متى فن ق الصناعي بل بّييآما أن المشرع الجزائري لم ُيعّرف التطب  

ختراعات  من القانون المتعلق بحماية اإل6ذا الشرط فالمادة ختراع قد توفر على هأن اإل

 إذا آان موضوعه قابال ،يعتبر االختراع قابال للتطبيق صناعيا: "تنص على ما يلي

  .".للصنع أو االستخدام في أي نوع من الصناعة وحتى الفالحة

ومصطلح الصناعة يجب أن ُيفهم بمعناه الواسع، فاألمر يتعلق بكل أنواع   

عندما يتعلق األمر بمنتوج محمي بموجب (صناعة يمكن أن ينتج فيها االختراع ال

وحتى ) عندما يتعلق األمر بطريقة صنع محمية بموجب البراءة(أو االستعمال ) براءة

  .   الفالحة

ار استغالل االختراع، فاالختراع ال ئثتسفباعتبار أن البراءة تمنح لصاحبها حق ا  

 utilisation"براءة إال إذا آان استغالله االقتصادي فوري يكون قابال إلستحقاق ال

économique immédiate "مية التي ُتطلق على س التكية، وهي تلمفالملكية العل

القانون العلمي الذي يتم إآتشافه قابل إلحداث نتائج قابلة لإلستغالل ولكن في المستقبل، 

نية ما دام أنها غير قابلة للتطبيق هذه الملكية ال يكون لها وجود من الناحية القانو

   )3(.ألن الفكرة غير قابلة الستحقاق البراءة، )2(الفوري

 فاالختراع ،آما أن مصطلح التطبيق الصناعي ال يجب أن يفهم بالمعنى التقليدي  

   ال يشترط أن يكون ذات طابع صناعي محض، ،الذي يكون قابال الستحقاق البراءة

  

                                                 
  .مرسوم التشريعي السالف ذآره ال)1(

)2(  Voir : George Ripert, Rewe ROBLOT : Traité de droit commercial, Librairie générale de droit 
et de jurisprudence, Tome I, 14 ème éd. Paris. 1991. P :400 

)3(  Voir Robert Chevallier, la propriete indusrielle (potection des inventions, des marques et des 
modèles) Entreprise moderne d’Edition .Paris(sans date), P :38 
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 بل ،قتصر على اإلنتاج المحقق بواسطة تقنية ميكانيكيةفالتطبيق الصناعي ال ي

يجب أن يفهم بمعناه الواسع، فهو آل نشاط إنساني، أي آل نشاط يتدخل فيه يد اإلنسان  

الميدان الميكانيكي واإللكتروني أو : إن صنع أو استعمال مادة وفي آل الميادينفيؤدي 

النتيجة قد ترتبت بفعل تدخل اإلنسان  الخ المهم أن تكون …ميدان الكيمياء والفيزياء 

  .وليس بفعل الطبيعة

يشترط عند تقويم شرط التطبيق الصناعي األخذ بعين االعتبار أهمية ال آما أنه   

 ألن )1(ختراعستغالل اإلإاالختراع من الناحية التجارية أو عدم وجود فائدة في 

  .القانون   ال يشترط ذلك

تراع أو هدف صنعه أو استعماله ال ُيشكل معيار ستعمال االخإ ميدان أن    آما   

يعتمد عليه لمعرفة ما إذا آان االختراع قابال للتطبيق الصناعي، فإذا استعمل فرن في 

 فإن ،منزل لطهي الطعام أو استعمال جهاز سمعي بصري في المدرسة لهدف التعليم

  )2(.ذلك ال ينفي من أن االختراع قد توفر على شرط التطبيق الصناعي

  : عدم مخالفة النظام العام واآلداب العامة.هـ

صحيح أن القانون المتعلق بحماية االختراعات لم يشترط صراحة عدم مخالفة   

 في ظل القانون القديم، فالقانون المتعلق تىاالختراع للنظام العام واآلداب العامة، وال ح

يخصص مادة تنص  السالف الذآر لم 17-93بحماية االختراعات أي المرسوم رقم 

 إال أنه يمكن استنتاج ،صراحة على ذلك آما فعل ذلك بالنسبة للشروط األخرى

ضرورة توفر شرط احترام النظام العام واآلداب العامة من خالل االقصاءات التي 

 فقرتها الثانية والتي  في  من القانون المتعلق بحماية االختراعات8جاءت بها المادة 

:   ختراع من أجل ما يأتي يمكن الحصول قانونا على براءة اإلال: "تنص على ما يلي

الذي " األمن"بدال من ( االختراعات التي يكون نشرها أو تطبيقها مخال بالنظام …

  وهو ما آان ينص عليه القانون القديم ". العام وبحسن األخالق) ذآر في هذه الفقرة

  

                                                 
)1(  Voir Barthelerry Mercadal : Droit des affaires (Mémento pratique), Francis LEFEBRE, 2ème éd. 

Paris.1991. P :1342 
)2(  Voir: L’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI): Loi type de l’OMPI 

pour les pays en développement concernant les inventions (brevet d’inventions )OMPI volume I 
.GENEVE1979 . P : 62 
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  من تستبعد،نية السالفة الذآر في فقرتها الثا8فالمادة  ).3 الفقرة 5:م(أيضا 

تحريم منح والغرض من  ،الحماية  االختراعات المخالفة للنظام العام واآلداب العامة

 ، )1(براءة االختراع إنما يرجع إلى اعتبارات تتعلق بتحقيق المصلحة العامة للمجتمع

فإن آان الهدف من صنع االختراع أو استعماله هو فقط للقضاء على الجنس 

ال و.  ففي هذه الحالة يمنع منعا باتا إصدار براءة لحماية مثل هذا االختراع)2(ري،البش

   )3(. الشخص الذي يخترع آلة لطبع األوراق النقدية مثاليستحق البراءة

  :الشروط الشكلية الستحقاق براءة االختراع. 2  

 المتعلق 1993 ديسمبر 7 المؤرخ في 17-93وفقا للمرسوم التشريعي رقم    

شروط الشكلية الواجب توفرها الستحقاق براءة االختراع البحماية االختراعات فإن 

  :هي

  .إيداع طلب يبدي فيه صاحبه الرغبة في حماية اختراعه  .أ 

  .تقديم وصف واضح ودقيق عن اختراعه  .ب 

 .تحديد المطالب   .ج 

وبالنسبة للمواد التي خصصها المشرع لهذه الشروط تتمثل في مادتين فقط وهي 

 السالف الذآر، في حين أن القانون 17-93 من المرسوم رقم 20 والمادة 19المادة 

 المتعلق بشهادات 1966 مارس 3 المؤرخ في 54-66يم وهو األمر رقم دالق

 )31 إلى المادة 26المادة   من( آان يخصص مواد،المخترعين وإجازات االختراع

  المؤرخ في 60-66م رقم باإلضافة إلى ذلك المرسوم الذي جاء تطبيقا له وهو المرسو

 17-93 وحتى ولو آان المرسوم رقم ، مادة27 والذي يحتوي على ،1966 مارس 19

ال أن ذلك ال يعتبر إ تنظيمي لتنظيم هذه الشروط قد أشار إلى إمكانية صدور نّص

 وذلك ما سوف نوضحه ، الّلتان ال تفيان بالغرض20 و19: الآتفاء بالمادتينلمبررا 

صدر نجده قد  باإلضافة إلى ذلك فإن المرسوم التشريعي ،هذه الشروطعند دراستنا ل

 وإلى حّد اآلن لم يصدر أي نص تنظيمي الذي تم اإلشارة إليه لمأل 1993سنة 

  الفراغات القانونية التي يعاني منها هذا المرسوم، مقارنة مع الفارق الزمني بين
                                                 

  . 80 ص.1983 . الجزائر.الملكية الصناعية، ديوان المطبوعات بن عكنون:  الرجوع إلى الدآتور عباس حلمي المنزالري)1(
)2(  Voir: L’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI): même ouvrage, P.63 

ترجمة الدآتور صالح عبد اهللا جاسم ومحمد على يونس، مطبوعات : دليل االختراع الدولي: آالرنس فيلدمان: الرجوع إلى)3(
      22ص . 1997.جامعة الكويت
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الذي  (60-66 رقم والمرسوم) 1966 مارس 3الذي صدر في  (54-66 األمر 

  ).1966 مارس 19صدر في 

إلى أن الشروط الموضوعية التي تطرقنا إليها سابقا ،ال بد من اإلشارة إذن 

ق الصناعي وعدم يختراعي ، التطبوجود االختراع، الجدة والنشاط اإل: والمتمثلة في

من توفر ختراع بل البد  غير آافية الستحقاق براءة اإل،مخالفة النظام العام واآلداب

الشروط الشكلية أيضا وقد سميت بالشروط الشكلية ألنها تتمثل في ذلك الملف الذي 

يودع أمام اإلدارة المختصة بإصدار البراءات والذي يجب أن يحتوي على ما نص 

  .اتعليه القانون المتعلق بحماية اإلختراع

 :إيداع الطلــــــب  . أ

 ،يجب: " ختراعات على ما يلي  من القانون المتعلق بحماية اإل19تنص المادة 

 أن يقدم طلبا صريحا بذلك إلى المصالح المكلفة ،على آل من يرغب في حماية إختراع

  . "بالملكية الصناعية 

أن المخترع الجزائري ال يشترط أن يكون ،ما يستخلص من خالل هذه المادة 

حماية آل من يرغب في : " المودع هو المخترع الحقيقي وذلك من خالل عبارة 

فاألول الذي يودع الطلب للحصول على " في حماية إختراعه " فهو لم يقل " إختراع 

م ِدالبراءة أو األول الذي يطالب بأقدم أولوية يعد في نظر القانون هو المخترع ، إال إذا ُق

 من القانون المتعلق بحماية اإلختراعات ، آما أن 13 للمادةدليل على خالف ذلك وفقا 

وهذا .  الطلب للحصول على األولوية وليس في إصدار البراءة إيداع تاريخ العبرة في

  .ماآان سائدا أيضا في ظل القانون القديم 

 أن الطلب يقدم أمام المصالح ، السالفة الذآر19 تنص المادة ،ومن جهة أخرى

ظ  و ما يالح،المكلفة بالملكية الصناعية دون أن تذآر اإلدارة المختصة بتلقي الطلبات

 قد فضل ، المتعلق بحماية اإلختراعات17-93 أي المرسوم ،أن القانون الجديد

الالمرآزية في التسيير فهو يمنح إختصاص تلقي الطلبات للمصالح المكلفة بالملكية 

  ).26المادة (الصناعية وليس للوزارة آما آان سائدا في ظل القانون القديم 

كون من أجل الحصول على نفس إلى جانب ذلك فإن الحق في إيداع الطلب ي

  .  األجنبي المخترعلجزائري أوا  للمخترعالوثيقة وهي براءة اإلختراع سواءا بالنسبة
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الشرآات ،  ( ا أو معنويا طبيعي شخصاوسواء آان الشخص الذي يقدم الطلب

  " .على آل من يرغب : " وذلك من خالل عبارة )  الخ …مخابر البحوث 

ال يشمل طلب براءة : " رة األولى تنص على مايلي  الفق20ثم نجد المادة 

اإلختراع إال إختراعا واحد أو عدد من اإلختراعات المترابطة في ما بينها بحيث ال 

  " .يمثل سوى مفهوم إختراع واحد 

معنى ذلك أنه ال يجوز تقديم طلب يكون الهدف منه هو طلب حماية أآثر من 

ع على جوانب عديدة فيجب أن يكون محتويا ختراإل ااحتوىاختراع واحد ، فحتى لو 

  .على مفهوم واحد أي أن يخصص له عنوانا واحدا

 المتعلق بحماية اإلختراعات ، 17-93هذا آل ما جاء به المرسوم التشريعي رقم 

تحدد عن طريق التنظيم : "  التي تنص على مايلي 21ثم نجد الفقرة الثانية من المادة 

في . " ت اإلختراع لدى المصالح المكلفة بالملكية الصناعيةشكليات إيداع طلبات براءا

حين أن هناك مسائل جوهرية آان على المشرع الجزائري أن يعالجها في القانون 

  الىلة معالجتهاأ قبل أن يحيل مس،17-93األساسي وهو المرسوم التشريعي رقم 

 إلى جانب إبداء  التنظيمي ، على األقل تحديد ما يجب أن يقدمه صاحب الطلبالنّص

آما آان ينص عليه القانون القديم وهو األمر ( الرغبة في الحصول على براءة إختراع 

 الثاني الذي إآتشفناه في القانون الجديد يوالفراغ القانون ) 26:  في مادته 54-66رقم 

 هو عدم تخصيص أحكام تعالج المسائل ،والذي لم يكن موجودا في القانون القديم

  . بالطلبات المعقدة وتلك المتعلقة بالرغبة في سحب الطلبات المتعلقة

آيف تقوم اإلدارة المختصة بتلقي : وطبعا التساؤل المنطقي الذي يطرح هو 

الطلبات والقيام بعملها في غياب األحكام القانونية التي تنظم شكليات إيداع طلبات        

  البراءة ؟ 

تضح لنا بأنه رغم غياب إ ،ت اإلختراع براءامصلحةمسؤول ب لنا من خالل إتصا

  . إال أن اإلدارة تقوم بتلقي الطلبات بشكل عادي ،هذه األحكام

  

  

  



 39

  

هل تقوم بوظائفها و اختصاصتها بدون وجود نص قانوني  :  سؤال آخر يطرح 

ر في تطبيق أحكام القانون الملغى ؟ في آلتا الحالتين هي أعمال غير أم أنها تستّم

  .شرعية 

في حالة ما إذا تعسفت اإلدارة في إستعمال سلطتها تجاه : آخر يطرح  سؤال 

 آيف يمكن لهذا األخير أن يدافع على حقوقه أمام الفراغ القانوني الذي ،مودع الطلب

  يعاني منه القانون الجديد الخاص بحماية اإلختراعات ؟

هي ،دية والدليل على أن اإلدارة تقوم بتلقي الطلبات وتقوم بعملها بطريقة عا

 Procès verbal:"  التي تقدم لمن يرغب في حماية إختراعه وهي تسمى)1(اإلستمارة 

de dépôt d'une demande de brevet d'invention"  والتي على طالب الحماية أن

 ماعدا ما ،17-93يقوم بملئها ، وهي تحتوي على بيانات لم يشر إليها المرسوم رقم 

 بل .ألولى التي تشترط أن يكون مفهوم اإلختراع عام وواحد الفقرة ا20جاء في المادة 

  .إن المرسوم لم يشر حتى إلى وجود هذه اإلستمارة 

وبعد إجراء مقارنة بين البيانات التي تحتوي عليها هذه اإلستمارة وما نص عليه   

  54-66 لألمر ا الذي جاء تطبيق60-66 والمرسوم 54-66آل من األمر رقم 

 في هما إتضح بأن اإلدارة قد إستندت على النصين السالف ذآر، )القانون القديم(

 مع تغيير التسمية من شهادة مخترع وإجازة إختراع إلى ،اختيار بيانات اإلستمارة

  .مصطلح واحد فقط وهو براءة إختراع

فالبيانات التي تحتوي عليها اإلستمارة هي تقريبا آل البيانات التي آان يشترطها   

تنص على التي  منه 2مثال على ذلك المادة و. السالف الذآر60-66المرسوم رقم 

 )2(.اإلقامة و الجنسية في ما يخص مودع الطلب مكان لقب والسم واإلواجب ذآر 

إلى غير ذلك من . وي يجب ذآر اإلسم والعنوان عنوفي حالة ما إذا آان الشخص م

   .60-66سوم البيانات المذآورة في اإلستمارة والتي احتوى عليها المر

 ،نجد في آخر اإلستمارة قائمة الوثائق الواجب إيداعهافإننا باإلضافة إلى ذلك   

   ومن الناحية .البراءةاإلستمارة التي يتم مألها من قبل طالب تلك والتي تكون مرفوقة ب

                                                 
   3: ك الرجوع إلى الملحق رقم   مثال على ذل)1(
الرقم                   )2( ات آ ى جانب البيان ذآر إل ذي ت ودع      71 في  ما يخص األرقام ال سبة للم م      ( بالن ى الملحق رق ام   ) 2الرجوع إل هي أرق

  .معمول بها على المستوى العالمي ، فكل رقم يشير إلى بيان معين
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 نسخ من هذه 5 وجدنا بأن اإلدارة تفرض على مودع الطلب أن يقدم ،العملية

 آان 60-66لقانون الجديد لم يفرض ذلك في حين أن المرسوم اإلستمارة رغم أن ا

  .يشترط ذلك 

آما أن القانون الجديد المتعلق بحماية اإلختراعات لم يعالج نقطة في غاية   

 في حين أن ،األهمية وهي قضية المواعيد التي تلعب دورا مهما في منح حق األولوية

   ) .2  الفقرة31في المادة ( القانون القديم عالجها 

 في ما ،ين الفراغ القانوني الواضحيهو تب،ما يهمنا من خالل آل ما سبق ذآره   

وإذا آانت اإلدارة تقوم بتلقي الطلبات بهذه الطريقة .  طلب البراءة إيداعيخص شكليات 

 54-66األمر ( التي تم ذآرها فإن التفسير الوحيد هو أنها ما تزال تطبق القانون القديم 

  . الذي جاء تطبيقا لهذا األمر60-66والمرسوم ) ئه الذي تم إلغا

لذلك نقول بأنه حتى تقوم اإلدارة بعملها في ظل أحكام قانونية ويضفى على 

 ويمكن أن ، البد من إصدار نص تنظيمي في أقرب وقت،ها الطابع الشرعياتإختصاص

خالف القانون  إال ما آان ي، القانون القديم عليهيكون ذلك باإلستعانة بما آان يحتوي

  . الجديد

   : تقديم وصف واضح ودقيق  . ب

 من القانون المتعلق بحماية اإلختراعات على ما يلي 20 من المادة 2الفقرة تنص 

يجب أن يوصف اإلختراع وصفا واضحا آامال حتى يتسنى تقديره ويتمكن أي : " 

  " شخص محترف من تنفيذه 

ي إال على هذه الفقرة التي سبق إن القانون المتعلق بحماية اإلختراعات ال يحتو

 بشكل يجعل من الشخص ا ودقيقاذآرها والتي يشترط فيها أن يكون الوصف واضح

   على تنفيذه ، فهل هذا آاف ؟ االمحترف قادر

 54-66وهو األمر رقم ،إذا قارنا هذا مع ما آان معمول به في ظل القانون القديم 

اع ، نجد أن القانون الجديد أغفل عن المتعلق بشهادات المخترعين وإجازات اإلختر

  : تبيين ما يلي 

هل يجب أن يقدم الوصف منفصال عن الطلب أم متصال به ؟ بمعنى آخر هل . 1

  يجب أن يرفق الوصف اإلستمارة التي يمألها طالب البراءة ؟ 
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هذه النقطة يجب إعادة النظر فيها مع العلم أن القانون القديم آان يعاني من نفس 

 آانت تحدد الوثائق التي يجب أن ترفق بالطلب الذي ه من25صحيح أن المادة .ال اإلشك

 نجد المادة ، ولكن من جهة أخرى،يبدي فيه المودع رغبته في الحصول على الحماية

وقد ذآرت اإلجازة دون الشهادة (  منه تنص على أنه ال يمكن قبول طلب اإلجازة 31

إذن تنص على أنه ال يمكن قبول طلب اإلجازة إذا فهذه المادة ) ونحن نتساءل لماذا ؟ 

 التساؤل .لم يكن متبوعا بعنوان اإلختراع أو ما يثبت أن الرسوم القانونية قد دفعت

هل يعقل أن يقدم إثبات بوجود إختراع وبالتالي الحصول على حق : المطروح 

  فع الرسوم؟  بمجرد تقديم عنوان لإلختراع أو بمجرد د، في تاريخ اإليداع،األولوية

على المشرع الجزائري أن يدخل تعديال في القانون المتعلق بحماية اإلختراعات 

 فمثال يمكن . مع تفادي األخطاء التي ارتكبت في السابق،من هذا الجانب أيضا

وصفا لإلختراع باإلضافة إلى ، عند تاريخ اإليداع ، أن يقدم الطلباإلشتراط على مودع

  .ل خاص بإختراعهذلك مطلب واحد على األق

 هذه )1(لم يشترط القانون الجديد أن يكون الوصف مصحوبا بالرسومات. 2

 تلعب دورا هاما في تفسير المطالب ، معنى ذلك أن طالب البراءة ال يكون األخيرة

ملزما بتقديم الرسومات عندما يقوم بوصف اإلختراع ، آما أن اإلدارة ال تكون ملزمة 

 وبعد إطالعنا على نموذج من ،ورغم ذلك. يفرض عليها ذلك بقبولها ألن القانون ال

 الحظنا وجود رسومات ، الذي تحصلنا عليه على مستوى إدارة البراءات)2(البراءة

 الذي جاء تطبيقا لألمر رقم 60-66تحترم فيها األبعاد التي نص عليها المرسوم رقم 

أما ) انون القديمالق( المتعلق بشهادات المخترعين وإجازات اإلختراع 66-54

 لم تحترم فيها )3( اإلسمنتضخمى آلة حالرسومات التي وردت في البراءة التي ت

هل هذا يعني أن اإلدارة تلجأ إلى تطبيق أحكام القانون . األبعاد التي نص عليها القانون 

  الملغى آلما أرادت ذلك ؟ 

                                                 
لك أنه حسب ما هو معروف فإن الرسوم نعني بها ذلك المبلغ لم يستعمل في محله ذ" الرسوم "  في اعتقادنا بأن مصطلح )1(

  من المال الذي تفرضه الدولة على المواطن 
   4:  الرجوع إلى الملحق رقم )2(
   5:   الرجوع إلى الملحق رقم )3(
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 يبين مللوصف ، والقانون الجديد لم يشترط اللغة الواجب استعمالها لتحرير ا. 3

ال المقاييس وال الموازين والخير في حالة التحريف أو الزيادة ، آما أنه لم يحدد هذا األ

  .المكاييل التي يجب اإلستعانة بما في الوصف 

 في 27آل هذه المسائل التي سبق ذآرها آان القانون القديم يعالجها في المادة 

 60-66  رقما آان ينص عليه المرسومباإلضافة إلى ذلك م  .2/3/4/5/6: الفقرات 

 هذا المرسوم الذي آان يتناول في مواده من المادة ،54-66 رقمالذي جاء تطبيقا لألمر

 ،عدد نسخ الوصف:  آل الجوانب المتعلقة بـ 22 إلى 19 و المواد من 18ادة  إلى الم9

 إتباعها  وطريقة آتابة الوصف واإلجراءات الواجب،وطبيعة الورق الواجب استعماله

في ما يخص ترقيم الصفحات وما يجب على مودع الطلب أن يقوم به عند آتابة 

والقياسات ن يمتنع عن الرسم على الورق المخصص للوصف ،والبيانات أ آ،الوصف

  .الواجب اإلستعانة بها حتى يكون الوصف والرسومات منجزين وفقا للقانون 

ي بإلغاء آل هذه اإلجراءات عندما قام المشرع الجزائر: السؤال المطروح 

وحصر تنظيم شرط الوصف في ) 17- 93المرسوم رقم ( بموجب القانون الجديد 

 ، ة القانونيات يمأل الفراغي ، إلى جانب ذلك غياب نص تنظيم20 من المادة 2الفقرة 

آيف تقوم اإلدارة بعملها عندما تتلقى الوصف ؟ نفس اإلقتراح يمكن تقديمه في هذا 

 وذلك ،يم الوصفدضا والمتمثل في إصدار نص تنظيمي يعالج شكليات تقالجانب أي

-66والمرسوم رقم ) القانون القديم  (54-66باإلستعانة بما آان ينص عليه األمر رقم 

  . إال ما آان يخالف القانون الجديد 60

   : تحديد المطالب. جـ

طلب  ينطوي آما يجب أن: "  في فقرتها الثالثة على ما يلي 20تنص المادة   

على مطلب أو على عدد من المطالب  ) وصف اإلختراعبدال من عبارة  ( )1( البراءة

  ."الواضحة المختصرة التي تحدد اإلختراع المطلوب حمايته وتكون مدعومة بالوصف

المشرع الجزائري بتخصيص فقرة خاصة وهي الفقرة السالفة الذآر لقد قام   

  شروط الشكلية إلستحقاق ال آشرط من ،لب الحمايةلب الواجب تقديمها في ملف طالمطل

  

  
                                                 

صحيحة  ألن الطلب الذي يودع للحصول على البراءة هو الذي يجب أن يتضمن على المطالب وليس الوصف ، فالصيغة ال)1(
  .نجدها في النص المدون باللغة الفرنسية 
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ذآر يآان ) 3 الفقرة 27في المادة (  في حين أن القانون القديم ،براءة اإلختراع

الرسومات التي تلعب دورا هاما و  فقط بمناسبة الحديث عن الوصف "المطالب"عبارة

لحقوق اإلستئثارية لد  بأنها تحدي،ويمكن تعريف المطالب. )تحديد المطالب(في تحديدها 

 فحماية اإلختراع تكون مرتبطة بما )1(.التي يمكن أن يتمتع بها صاحب البراءة 

ألنه ال .وتظهر أهمية المطالب خصوصا في حالة وقوع تقليد.يطالب به صاحب الطلب

إال في حالة اإلعتداء على مطلب من المطالب التي تحتويها   وجود تقليد:يمكن القول

س المطالب التي حددها صاحب اإلختراع عند ايداع طلب الحماية نفوهي  )2(البراءة 

 عليه أن يطلع على المطالب التي ، حتى يقتنع بوجود تقليد،أو بمعنى آخر أن القاضي.

 قام الغير بصنع المنتوج المحمي بموجب البراءة ،لتأآد من أنه حقيقةلتحتويها البراءة 

ستعانة بالجوانب المتعلقة باإلختراع الذي تحميه أو أنه إستعمل طريقة الصنع وذلك باإل

  .البراءة دون رضا صاحبها

 تنص على أنه يجب أن ، السالفة الذآر20 من المادة ،لذلك نجد الفقرة الثالثة

 ويكون ،تكون المطالب واضحة حتى تجعل من اإلختراع محاطا بالحماية الالزمة

 والبد من اإلشارة إلى .ومفهومةتحديد المطالب مدعوما بالوصف حتى تكون واضحة 

أن المشرع الجزائري في القانون الجديد لم يشترط تدعيم المطالب بالرسومات ، رغم 

 تقديم المطالب بشكل دقيق وواضح يمكن  عدم آما أن،أنها تلعب دورا هاما في فهمها 

  :أن يؤدي إلى الحاالت التالية 

نب معين من اإلختراع في حالة ما إذا قام صاحب الطلب بطلب حماية جا −

 ال يكون له الحق في طلب الحماية من التقليد إذا قام ،وأغفل عن طلب حماية جانب آخر

  .الغير باستغالل الجانب الغير المحمي 

في حالة ما إذا آانت المطالب غير واضحة وتم تدوينها على البراءة  −

دعوى إلغاء البراءة بالشكل الذي حررت فيه عند تقديم الطلب ، يمكن للغير أن يرفع 

 . الفقرة األولى من القانون المتعلق بحماية اإلختراعات28ستنادا على المادة إ

  

                                                 
)1(  Voir Robert CHEVALLIER ; La propreté industrielle (protection des inventions des marques et 

des modèles entreprise moderne d’édition Paris (sans date) page 63 
   .5 ، الرجوع إلى الملحق رقم  مثال عن المطالب التي تتضمنها براءة اإلختراع)2(
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يمكن لصاحب الطلب في ظل القانون الجزائري أن يقع ضحية الحاالت التي  .

زمة  ألن اإلدارة المختصة بإصدار البراءات ال تتوفر على اإلمكانيات الّال،سبق ذآرها

صة اإلمكانيات البشرية اخوالمطالب ومدى آفايتها لحماية اإلختراع ، للتأآد من صحة 

وآل إليهم مهمة مساعدة صاحب ُيوالمتمثلة في الفاحصين الذين من المفروض أن 

الطلب على تحديد مطالبه وبما أن اإلدارة ال تقوم بهذا الفحص الذي يسمى بالفحص 

ت على المطالب في حالة ما إذا فهي ال تطلب من صاحب الطلب إدخال تعديال،التقني 

 . آانت غير واضحة أو غير دقيقة 

) اإلدارة الجزائرية (اتلذلك علينا أن نشير إلى أنه على مستوى إدارة البراء

 والمتمثل في تحضير ما يسمى ،هناك مشروع سوف يبادر به مدير مصلحة البراءات

طلب للمطالب التي يرغب ين فيه آيفية تحديد صاحب البلب الذي يابدليل إيداع المط

  ).حسب مسؤول مصلحة البراءات( بشكل آافي هبموجبها حماية إختراع

هذه هي إذن الشروط الشكلية الواجب توفرها وهي تسمى بملف طلب استحقاق 

 على مستوى اإلدارة المختصة قوم بإيداعه ي على صاحب الطلب أن يذالبراءة ال

 ،رع الجزائري اهتماما آبيراشلي لها المهذه الشروط يجب أن يو. بإصدار البراءات

 خاصة وأن المرسوم التشريعي ،وذلك بمأل الفراغات القانونية التي أشرنا إليها سابقا

و  القانون األساسي لحماية اإلختراعات الذي يعاني من نقص يمثل 17-93رقم 

يمكنه  ال ، من هذا الجانب، ونحن نعتقد بأن هذا القانون. من حيث اإلجراءاتوصاخص

 أن يتماشى والتشريعات أو األنظمة القانونية المعمول بها في الدول األخرى خاصة

الجزائر تستعد لالنضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة التي تستلزم التجانس بين وأن 

 وقد ،آما أن الجزائر. مة إلى هذه المنظمة ضبقة في الدول المناألنظمة القانونية المط

ستعين باإلجراءات الواردة فيها لمأل تأن ها  يمكن،دة واشنطنصادقت على معاه

  .علق بحماية اإلختراعات تالفراغات التي يعاني منها القانون الم

 تنص 13 فالبد من اإلشارة إلى أن المادة ،وبصدد الحديث عن معاهدة واشنطن

 طلب  فإن األول الذي يودع،إذا لم يثبت إغتصاب اإلختراع قضائيا: "على ما يلي 

 المخترع أو من دعي لمثل هذا الطلب  أولويةبراءة اإلختراع أو األول الذي يطالب بأقدم

  . " اإلقتضاء دتالك اإلختراع عنمله حق إ
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داع طلب ألول ي يتضح لنا بأنه قد يقوم صاحب اإلختراع بإ،من خالل هذه المادة

ار الراءات ، مرة للحصول على براءة إختراع على مستوى اإلدارة المختصة بإصد

 إذا توفرت الشروط ي اإلقتضاء أدعد مالكا لإلختراع عني للطلب و مودع فيكون أول

  .الالزمة إلستحقاق البراءة 

 وهو خارج ، شخص حماية إختراعأراداإلفتراض الثاني يتمثل في أنه إذا 

 ائر وعندما يتحصل على في هذه الحالة يقوم بإيداع الطلب األول خارج الجز،الجزائر

 السالفة 13 حسب المادة ،ع طلب آخر في الجزائر يسمى بطلب أقدم أولويةدالبراءة يو

الذآر وذلك على أساس حق األولوية التي تحصل عليها بموجب الطلب األول الذي 

  .أودعه في الخارج 

الدولة الذي صدرت  إقليم السبب في ذلك يعود إلى أن حماية اإلختراع في حدود

هذا الحل . تم إستغالل اإلختراع في دول أخرى ين آافية ألنه قد  البراءة ال تكوهفي

روآسال في ب المعدلة ب1883ارس عام  م20جاءت به إتفاقية باريس التي أبرمت في 

 ولندن 1925 نوفمبر 6 والهاي في 1911 جوان 21 وواشنطن في 1900 ديسمبر 14

 ة جويلي14 في واستوآهلم 1958 أآتوبر سنة 31 ولشبونة في 1934 جوان 2في 

وما الحظناه .) سويسرا(نيف في جو1979 سبتمبر 28ها آان في ل وآخر تعديل 1967

لم يشر في أنه  المتعلق بحماية اإلختراعات 17-13في المرسوم التشريعي رقم 

  .يرات إلى آخر تعديل الذي أدخل على اتفاقية باريسشالتأ

-66زائر بموجب األمر رقم  دولة من بينها الج108هذه اإلتفاقية انضمت إليها 

 02-73ثم صادقت عليها بموجب األمر رقم  . 1966 فيفري 25 المؤرخ في 48

   .1975 جانفي 9المؤرخ 

تشكل الدول المنظمة لهذه اإلتفاقية ما يسمى باتحاد باريس ، فتسمى بدول     

المبدأ فإن استنادا على هذا  وحق األولوية: من بين المبادئ التي جاءت بها هي . اإلتحاد

 شهرا التابعة 12 خالل ، لهم الحق، اإلختراعاترعايا دول اإلتحاد ، أي أصحاب براء

أي دول ( بحق األولوية لتقديم الطلب في الدول األخرى الموقعة ،إليداع الطلب األول

  ).اإلتحاد
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 على براءة إختراع في ألمانيا يكون له الحق ،فإذا تحصل مخترع ألماني مثال

 في الجزائر  آخرشهرا من تاريخ إيداعه للطلب األول ، في إيداع طلب 12خالل 

 ولو افترضنا بأن شخص آخر ،للحصول على براءة وذلك على أساس حق األولوية

 نفس اإلختراع وقدم طلب بعد تاريخ األولوية التي تحصل عليها إنجازتوصل إلى 

ذلك الشخص ألن المخترع ل البراءة المخترع األلماني ، فإن اإلدارة تمتنع عن منح

 ولكن في ،األلماني قد استفاد من حق األولوية التي تحصل عليها بموجب اإليداع األول

 شهر التي نصت عليها إتفاقية 12حالة ما إذا امتنع عن إيداع الطلب بعد مرور مدة 

  . بعد لبراءة  بالحماية في الدول التي لم يطالب فيها باى فإن اختراعه ال يحض،باريس

 ، في القانون المتعلق بحماية اإلختراعات،رع الجزائريشوما يالحظ أيضا أن الم

 من قبل أحد رعايا ،براءة استنادا على حق األولويةللم يتطرق إلى احتمال تلقي طلب ا

حق لإلدارة أن ترفض إصدار البراءة أم أنها تطبق يل هدول غير منظمة في اإلتحاد ف

  .ال يبقى مطروحاالسؤمبدأ المعاملة بالمثل ؟ 

 يمكن لصاحب براءة اإلختراع ، عندما يرغب في حماية ،ووفقا إلتفاقية باريس

 أن يودع طلب في آل الدول ،إختراعه في دول أخرى من الدول المنظمة إلى اإلتحاد

 .إيداع الطلب األول  تاريخ من شهر 12وذلك خالل ،التي يرغب حماية إختراعه فيها 

توجب اتباع سن عملية اإليداع هذه ، تضيع الكثير من الوقت وتولكن إتضح في مابعد أ

لذلك نجد بأن دول اإلتحاد فكرت في تسهيل مهمة طالب الحماية . اجراءات متعبة 

 1970 جوان 19 بمعاهدة واشنطن بتاريخ تبتوحيد اإلجراءات ، فأبرمت معاهدة سمي

هدة صادقت عليها  هذه المعا1984 فيفري 3 وفي 1979 سبتمبر 28والمعدلة في 

 المؤرخ 92-99الجزائر مؤخرا وعلى الئحتها التنفيذية بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

ولم تدخل حيز التنفيذ إال في شهر مارس ) 28جريدة رسمية رقم  (1999 أفريل 15في 

   .2000عام 

 أنها أنشأت ما يسمى بالمكتب الدولي الذي يقع مقره ،من ايجابيات هذه المعاهدة

   أمام اإلدارة ،يف ، يتولى آل الطلبات التي يودعها أصحاب حق األولويةبجون
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وذلك من أجل المطالبة ببراءات اإلختراع . المختصة بتلقي الطلبات الوطنية 

  .بشكل موحد 

معنى ذلك أن المكتب هو همزة وصل بين رعايا دول اإلتحاد الذين يرغبون في 

فقط في تلك الدول التي . ل نفس اإلتحاد على مستوى أقاليم دو،حماية اختراعاتهم 

  .وهذا الطلب يسمى بالطلب الدولي. يرغب الرعايا حماية إختراعاتهم على أقاليمها 

براءات بعد ل نجد أن اإلدارة الجزائرية المختصة بإصدار ا،ومن الناحية التطبيقية

  .دخول معاهدة واشنطن حيز التنفيذ بدأت تتلقى الطلبات الدولية 

فهي تتلقى تلك  ، م الطلباتمكتب تسّلدارة تتلقى طلبات دولية إما بصفتها هذه اإل

 من قبل المودعين يشترط فيهم إما أن يكونوا من جنسية الدول المنظمة إلى الطلبات

 وقد يكون اإليداع إما بصفة .معاهدة واشنطن أو مقيمون في تلك الدول بصفة دائمة 

 فإن ،دخول المعاهدة حيز التنفيذ لم يكن إال حديثامباشرة أو عن طريق الوآالء وبما أن 

  .)1( إال طلبان دوليان  فقط 2000 أوت 20اإلدارة الجزائرية لم تتلقى إلى غاية 

كون من اإلستمارة تي) INAPI(فالطلب الدولي الذي يودع على مستوى اإلدارة 

ختراع  والمطالب المتعلقة باإل، والرسومات، والوصف،ها مودع الطلبؤالتي يمل

 يرتب آثاره على آل الدول التي ، الذي يتم في الجزائر، وهذا اإليداع.موضوع الحماية 

آأن الطلب قد أودع في آل تلك الدول ،  أو بمعني آخر.يعينها المودع في االستمارة

 في ة والمتمثلالتي جاءت بها اتفاقية واشنطنيجابيات اإلوفي نفس التاريخ وهو يعد من 

تقليل من المصاريف ، فبدال من دفع الرسوم عند إيداع طلبات للحماية ربح الوقت وال

ري على آل يس دفع رسم واحد فقط ،عند إيداع الطلب الدولي، في آل دولة ، فيكفي

  .الدول التي يعينها مودع الطلب والتي يرغب حماية اختراعه فيها

الطلب الدولي معنى ذلك أن . مكتب معين طلبات دولية آ INAPIآما تتلقى إدارة 

 حماية  صاحب الطلبقد أودع في دولة أخرى فتم تعيين الجزائر آدولة يطلب فيها

 طلب 10.000 إلى ما يقرب 2000 أوت 20 وقد وصل عددها إلى غاية .إختراع معين

  .دولي

  

  

                                                 
  .  معلومات تم الحصول عليها على مستوى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية )1(
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فالنتيجة التي يمكن أن نتوصل إليها من خالل ما سبق ذآره أنه إذا توفرت 

 يمكن لصاحب اإلختراع أن يتحصل على ،ط الشكليةالشروط الموضوعية والشرو

  . براءة اإلختراع والسؤال الذي يطرح اآلن :وثيقة تحمي إختراعه تسمى 

 التي تم تسليمها قبل ،ما هو مصير شهادات المخترعين وإجازات اإلختراع

صدور القانون الجديد ، وآذلك الطلبات المتعلقة بهذه الوثائق التي تم إيداعها قبل 

  ور هذا القانون ؟صد

إن اإلجابة على هذا التساؤل يكون بالرجوع إلى األحكام اإلنتقالية التي جاء بها 

 ، ، نجد أن طلبات الشهادات37فمن خالل المادة .ية اإلختراعات امحالقانون المتعلق ب

ختراع خالل سنتين  اإل يطلب تحويلها إلى طلبات براءات،1993التي تم إيداعها قبل 

 تنص على أن البراءات التي أودعت طلباتها في ظل القانون القديم 38لمادة ثم نجد ا

 انتهاء الصالحية ، أي أنها حتى سارية المفعول ىوصدرت في ظل القانون الجديد تبق

  .ليست ملغاة 

 تؤدي إلى 1993 تنص على أن الطلبات التي أودعت قبل 39وأخيرا نجد المادة 

تبدأ من تاريخ )  سنة20(آما أن مدة الصالحية  .  البراءات صفةإصدار وثيقة تحمل

   )1() .17-93المرسوم التشريعي رقم (ر القانون وإيداع الطلبات وليس من تاريخ صد

II.  الجهة المختصة بإصدار براءة اإلختراع:  

إن الجهة المختصة بإصدار البراءات هي المعهد الوطني الجزائري للملكية   

 فإنها ال تختص فقط ، ظاهر من خالل التسمية، وآما هو " INAPI "الصناعية 

ل أيضا في حماية حقوق مث بل إن مهمتها تت، أي حماية اإلختراعات،بإصدار البراءات

الملكية الصناعية األخرى والمتمثلة في الرسومات والنماذج المطبقة في الصناعة 

 عليه اآلن وقبل أن تتخذ هذه اإلدارة الشكل الذي هي. وعالمات التجارة والصناعة 

لذلك علينا أن نقدم نبذة تاريخية عن اإلدارة الجزائرية . آانت قد مرت بمراحل عديدة 

 وبعدها نعطي تعريفا لها ونبين مهامها آإدارة مختصة ،ة بالملكية الصناعيةكلفالم

  .بإصدار البراءات 

 

                                                 
  . المتعلق بحماية اإلختراعات 1993 ديسمبر 7 المؤرخ في 17-93  المرسوم التشريعي رقم )1(
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   : نبذة تاريخية عن اإلدارة الجزائرية المكلفة بالملكية الصناعية .1

هي الديوان بحماية حقوق الملكية الصناعية مؤسسة جزائرية آانت مكلفة إن أول

 هذا )1( 248-63 وذلك بموجب المرسوم ، )ONPI(الوطني للملكية الصناعية 

براءات ال إختصاصات هذه اإلدارة هو إصدار المرسوم آان ينص على أنه من بين

ي آان يطبق آنذاك إلى أن الذ) 1844( وذلك تماشيا مع القانون الفرنسي ، )2المادة (

علق بشهادات المخترعين ت الم1966 مارس 3 المؤرخ في 54-66صدر األمر رقم 

ينص على    الذي لم يكن ينص على إصدار البراءات بل آان،وإجازات اإلختراع

-63 وهذا آان يتناقض مع ما جاء في المرسوم رقم )2(إصدار الشهادات واإلجازات 

  . السالف الذآر248

 بقي مستمرا إلى أن 54-66 واألمر رقم 248-63لتناقض بين المرسوم رقم اإن 

 المعهد الجزائري للتوحيد والملكية ه الذي أنشئ بموجب)3( 62-73صدر األمر رقم 

وهي اإلدارة التي أوآلت لها مهام الديوان الوطني للملكية ) INAPI(الصناعية 

أما " . La normalisation " اختصاص آخر والمتمثل في التوحيد  مع الصناعية

 وذلك بموجب األمر ، فقد حول إلى مرآز وطني للسجل التجاريهالديوان السالف ذآر

   .)4( 188-73رقم 

 تم القضاء على التناقض الذي آان موجودا بين 62-73فبصدور األمر رقم 

 وهو اختصاص ،الملكية الصناعيةب بحيث أصبح اختصاص اإلدارة المكلفة ،القوانين

، يتماشى وما جاء في األمر ) أو من بين اختصاصاتها(دار الشهادات واإلجازات إص

  . المتعلق بإصدار شهادات المخترعين وإجازات االختراع 66-54

  

  

  

  

                                                 
  .49 ، جريدة رسمية رقم 1963 جويلية 3 المؤرخ في )1(
 .لتسمية بالنسبة للوثيقة التي تمنح للمخترع األجنبي بدال من براءة آانت تسمى إجارة تختلف ا)2(
  .95 ، جريدة رسمية رقم 1973 نوفمبر 21 المؤرخ في )3(
  .95 جريدة رسمية رقم  1973 نوفمبر 21 المؤرخ في )4(
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 الذي ينقل الوصاية على المعهد )1( 248-86وبعدها يصدر األمر رقم 

ة الصناعات الجزائري للتوحيد والملكية الصناعية من وزارة التخطيط إلى وزار

  .الخفيفة 

 الذي يتضمن تحويل الوصاية إلى وزارة )2( 256-87ثم يصدر األمر رقم 

  .الصناعات الثقيلة 

أي المعهد الجزائري ) INAPI(وأما من ناحية اإلختصاصات ، فبعد أن آانت 

  والنماذج ات  الملكية الصناعية تختص بكل ما يتعلق بميدان حماية الرسوم وللتوحيد

 ويمنحها للمرآز )3( 249-86صدر األمر رقم يالصنع والتجارة وعالمات 

  .الوطني للسجل التجاري

 والمتعلق بإنشاء وتنظيم المعهد )4( 68-98ولكن بصدور المرسوم التنفيذي رقم 

 تسترجع اإلدارة اإلختصاصات المتعلقة بميدان ، )INAPI(الجزائري للملكية الصناعية 

: المات وتوآل مهمة التوحيد لمؤسسة أخرى هي حماية الرسومات والنماذج والع

)INAOR " ( 68-98بموجب المرسوم التنفيذي رقم " المعهد الجزائري للتوحيد )5(.  

 بين ،وماالحظناه أن نفس التناقض الذي وقع في الماضي والذي ذآرناه سابقا

 62-73 وقع مرة أخرى بين األمر رقم ،248-63 والمرسوم رقم 54-66األمر 

لق بإنشاء المعهد الجزائري للتوحيد والملكية الصناعية والمرسوم التشريعي رقم المتع

- 73  رقميتمثل هذا التناقض في أن األمر ، ، المتعلق بحماية اإلختراعات93-17

في الوقت الذي آان ينص على أنه من بين اختصاصات المعهد هو اصدار شهادات ،62

 ينص على أن الوثيقة الوحيدة 17-93 المخترعين وإجازات اإلختراع آان المرسوم

-98 إلى أن صدر المرسوم التنفيذي رقم ،براءة اإلختراع: التي تحمي اإلختراع هي 

 الذي ينص على أنه من بين إختصاصات المعهد الوطني الجزائري ، السالف الذآر68

  .فتم القضاء على هذا التناقضللملكية الصناعية هو اصدار البراءات 

 

                                                 
  .40جريدة رسمية رقم  . 1980 سبتمبر 30 المؤرخ في )1(
  .50جريدة رسمية رقم  . 1987بر  نوفم24 المؤرخ في )2(
  .40جريدة رسمية رقم  . 1986 سبتمبر 30 المؤرخ في )3(
  .11: جريدة رسمية رقم  . 1998 فيفري 21 المؤرخ في )4(
  .11جريدة رسمية رقم  . 1998 فيفري 21 المؤرخ في )5(
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   : لمعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعيةالتعريف با .2

إن المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية هو مؤسسة عمومية ذات طابع 

 أنشئ بموجب )1(صناعي وتجاري يتمتع بالشخصية المدنية و باالستقالل المالي 

 وما يميز هذا المعهد عن ما آانت ،1998 فيفري 21 المؤرخ في 68-98المرسوم رقم 

الملكية الصناعية سابقا هو أنه أنشئ في ظل قانون جديد خاص بليه اإلدارة المختصة ع

 وما 1993 ديسمبر 7 المؤرخ في 17-93بحماية االختراعات وهو المرسوم رقم 

 الذي أسند لمؤسسة أخرى ،وحيدت أنه تنازل عن إختصاص ال،يتميز به هذا المعهد أيضا

  IANOR السالف الذآر تحت تسمية 69-98أنشئت بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

آما استرجع المعهد النشاطات المتعلقة بالرسومات ).المعهد الجزائري للتوحيد(

 ، التي آانت قد أسندت للمرآز الوطني للسجل التجاري في السابق،والنماذج والعالمات

 من المرسوم رقم 3 وذلك ما نصت عليه المادة )2( 249-86بموجب المرسوم رقم 

  . السالف الذآر98-68

يمارس المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية مهامه تحت وصاية وزارة 

 شارع العربي بن مهيدي بالجزائر 42الطاقة وإعادة الهيكلة ، يقع مقر المعهد في 

 الوزير  قبلتقرير يقدم منبالعاصمة ويمكن أن ينتقل مقره بموجب مرسوم تنفيذي 

   .68-98 من المرسوم التنفيذي رقم 5عية حسب المادة المكلف بالملكية الصنا

يسير ويمثل هذا المعهد من طرف المدير العام الذي يعين بموجب مرسوم تنفيذي 

باقتراح من قبل السلطة الوصية ، آما يوضع حد لمهامه بنفس الطريقة وذلك ما نصت 

  . 68-98 من المرسوم التنفيذي رقم 20عليه المادة 

 من 11لعام بمهامه بمساعدة مجلس إدارة المعهد وفقا للمادة ويقوم المدير ا

وبما أن المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية   .68-98المرسوم التنفيذي رقم 

هو مؤسسة عمومية ذات طابع تجاري وصناعي فهو إذن يخضع ألحكام القانون 

  .في عالقته مع الغير اإلداري في عالقته مع الدولة ويخضع ألحكام القانون التجاري 

  

  

                                                 
م     2 المادة     )1( ذي رق ري  21 المؤرخ في   68-98 من المرسوم التنفي ة        ا1998 فيف ري للملكي وطني الجزائ د ال شأ  المعه ذي أن ل

 .الصناعية 
  .1986 سبتمبر 30 المؤرخ في )2(
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أما في ما يخص الجانب المالي ، فبما أن المعهد يتمتع باإلستقاللية المالية فهو 

ات تكون على أساس المداخيل التي دراي لذلك نجد أن اإل،الذي يتولى إعداد الميزانية 

  أما النفقات فتكون باالستناد68-98 من المرسوم التنفيذي رقم 24نصت عليها المادة 

رادات تلعب دورا مهما في قيام المعهد يتحصل عليها ، فاإلتات التي درايعلى اإل

  . ه ب أنيطتبالمهام التي 

   :  اإلختراعاتمهام المعهد آإدارة مختصة بإصدار براء .3

 ألنه إلى جانب هذا ،لقد أردنا دراسة مهام المعهد في إطار إصدار البراءات فقط

لملكية الصناعية األخرى والمتمثلة في االختصاص فهو يتولى حماية حقوق ا

  .الرسومات والنماذج وعالمات الصنع والتجارة

و باعتبار أن دراستنا تتعلق بالبراءة فقط فإننا نقتصر على المهام التي يتوالها 

  .المعهد في هذا اإلطار 

   : فحص طلبات حماية اإلختراعات  . أ

بحماية اإلختراعات قد  المتعلق 17-93رغم أن الباب الثالث من المرسوم رقم 

 إال أنه ال يحتوي على أي مادة تتطرق فيه ،م والنشرياإليداع والفحص والتسل: ن بـنِوُع

 من القانون المتعلق 21 من المادة 2 بل إن الفقرة ،إلى آيفية قيام اإلدارة بعملية الفحص

هذا النص بحماية االختراعات تحيل مهمة تحديد اآلجال وآيفيات الفحص إلى التنظيم ، 

  .التنظيمي الذي لم يظهر إلى حد اآلن 

فهناك الفحص اإلداري ،  مما تجدر اإلشارة إليه هو أن هناك نوعين من الفحصو

هل اإلدارة الجزائرية المختصة : والسؤال المطروح . قمسبوالفحص التقني أو ال

  بإصدار البراءات تقوم بالفحص بالنوعين السالف ذآرهما ؟

 ال بصفة عامة،ف المشرع الجزائري الفحص  لم يعّر:إلداريبالنسبة للفحص ا

آما أن القانون الجديد المتعلق بحماية . في القانون الجديد وال في القانون القديم 

اإلختراعات لم ينص صراحة على أن اإلدارة المختصة بإصدار البراءات تتولى القيام 

تضح بأن اإلجراءات الواجب  ي21 من المادة 2 فمن خالل الفقرة ،بالفحص اإلداري

 .إتباعها في عملية الفحص قد أسندت مهمة تنظيمها للنص التنظيمي الذي لم يصدر بعد 

  لمعهد ا ئ بموجبه الذي أنش68-98 من المرسوم التنفيذي رقم 8في حين أن المادة 
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 تشير إلى أنه من بين إختصاصات المعهد ،الوطني الجزائري للملكية الصناعية

  . شرح آخريلبات حماية اإلختراعات دون أهو فحص ط

 ،ومن الناحية العملية ، عندما اقتربنا من اإلدارة المختصة بإصدار البراءات

اتضح لنا بأن الفحص اإلداري يتمثل في قيام اإلدارة باإلطالع على الملف الذي يودع 

 التي من قبل طالب الحماية ، ذلك الملف الذي يجب أن يحتوي على الشروط الشكلية

 وبما ، والمتمثلة في مأل استمارة الطلب وإيداع الوصف والمطالب،تطرقنا إليها سابقا

 شكليات إيداع الطلبات ، فإن أن القانون الجديد يعاني من فراغات قانونية في ما يخّص

 ،و عليه القانون القديمنص أي حسب ما آان يد،اياإلدارة تقوم بعملها على سبيل االعت

ألخير لم يكن ينص صراحة على آيفيات الفحص إال أننا يمكن أن نستنتج رغم أن هذا ا

 وعندما نقول بأن اإلدارة تقوم .ذلك من خالل الشروط الشكلية التي آان ينص عليها

 فهي تقوم باإلطالع على الجانب ،بفحص إداري فهذا يعني بأنها تقوم بعمل إداري بحت

ة الجزائرية ال تتولى فحص محتوى فاإلدار. المضمون اإلطالع على الشكلي دون

وهذا من الناحية العملية (  وإنما تقتصر على الشكل فقط ،الوصف ومحتوى المطالب

 فأمام غياب األحكام ،من خالل تصريحات عمال مصلحة البراءات على مستوى المعهد

ألن ) .  دايالمتعلقة بشكليات الفحص فإن اإلدارة تقوم بهذا العمل على سبيل االعت

حص محتوى الوصف والمطالب والتأآد من دقتها ووضوحها يكون عادة من ف

ة الجزائرية ال تملك ار وبما أن اإلد.اختصاص فاحصين آل حسب إختصاصه

م  للقيام بهذا العمل فإنها تكتفي بتسّل، سواء آانت مادية أو بشرية،اإلمكانيات الالزمة

 سواءا تعلق األمر بطلب ،حمايةاألوصاف والمطالب عند إيداع الطلب من قبل طالب ال

 ويتم إعادة تدوينها بدون تعديل أو تغيير على البراءات التي تسلم    .وطني أو طلب دولي

 وتترك مهمة اإلطالع على مدى صحة األوصاف ،في ما بعد لصاحب الطلب

والمطالب للقضاء الذي يستعين عادة بالخبراء ، وذلك بطلب يقدمه آل من يهمه األمر 

ق أو مسب فاإلدارة إذن ال تقوم بالفحص ال.)2الحالة ( الفقرة األولى 28للمادة وفقا 

  نون المتعلق بحماية  من القا1 الفقرة 21 والدليل على ذلك ما نصت عليه المادة ،التقني
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 دون فحصي قبلي تحت مسؤولية ،يتم تسليم براءة اإلختراع " :اإلختراعات 

 لواقع اإلختراع أو جدته أو جدارته وإما ألمانة الطالبين ومن غير أي ضمان ، إما

  . " الوصف أو دقته

 هو ، قبل إصدار البراءة،فالفحص التقني الذي من المفروض أن تقوم به اإلدارة

 هو التأآد من توفر الشروط الموضوعية في هذلك الفحص الذي يكون الهدف من

رة باإلطالع على  حيث تقوم اإلدا.ةّدجاإلختراع والتي سبق ذآرها خاصة ال

اإلختراعات التي سبق وأن أصدرت بشأنها البراءات والتأآد في ما إذا آان اإلختراع 

ستلزم إمكانيات مادية يوهذا  .بالحمايةالذي أودع من أجله الطلب قد سبق وأن حضي 

 بحيث على اإلدارة أن تكون على علم بكل اإلختراعات التي سبق وأن أصدرت ،آبيرة

 سواء أآان ذلك بموجب طلب وطني أو بموجب طلب دولي هذا من ،اتبراءالشأنها ب

 بديهية أي وجوب توفر  الجهة ومن جهة أخرى التأآد من أن اإلختراع قد نتج بطريقة

 في آل ، وهذا يؤدي إلى ضرورة وجود فاحصين مختصين،شرط النشاط اإلختراعي

 تم التوصل إليه نتيجة عمل  يتولون مهمة التأآد في ما إذا آان اإلختراع قد،المجاالت

 وللتأآد من ذلك يجب أن يكون الفاحص على دراية آبيرة بالميدان الذي ،إختراعي

 ففي الدول التي . على عملية فحص الوصف والمطالبأيضاهذا ينطبق .يختص فيه 

 تعقد جلسات بين الفاحص المختص في ميدان ، أو التقني)المسبق(تأخذ بالفحص القبلي

مطلوب حمايته ، ومودع الطلب لدراسة الوصف والمطالب التي أودعها اإلختراع ال

 فيقوم الفاحص بالتأآد من صحة ودقة الوصف والمطالب واقتراح ،هذا األخير

التعديالت الالزمة وهذا دليل على أن الفاحص يجب أن يكون ملما ومتصال على الدوام 

جازات التي تم التوصل إليها بعالم التكنولوجيا ويفترض أن يكون على علم بآخر اإلن

  .على المستوى العالمي 

 الفقرة األولى من القانون المتعلق بحماية اإلختراعات تنص 21وإذا آانت المادة 

 فهذا يعني أنها ال تملك اإلمكانيات ،تقوم بالفحص القبلي دارة الجزائرية الإلعلى أن ا

  .   المادية الالزمة للقيام بهذه المهام أي اإلمكانيات البشرية و

 فهي .البراءة واإلدارة ال تضمن صحة ،الفحص إذن يكون فحصا إداريا بحتاف

 أي عدم توفرها على ،و من يدعي عدم صحتها. تصدرها تحت مسؤولية طالبيها
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 ذلك اإلدعاء فالصحة قرينة يمكن  صحة على عليه أن يقدم دليال،الشروط القانونية

لتي تترتب عن عدم قيام اإلدارة بالفحص القبلي ومن اآلثار السلبية ا. اثبات عكسها

  : يلي يمكن ذآر ما

 باعتبار ،يمكن ألي شخص أن يقدم طلب للحصول على براءة إختراع •

أن اإلدارة ال تملك اإلمكانيات الالزمة للتأآد من جدة وجدارة وأمانة الوصف 

  .ودقته

ع العلم أن  م،يمكن أن يؤثر ذلك على القيمة اإلقتصادية لبراءة اإلختراع •

ومادام أن الدولة ال تضمن صحة . هذه الوثيقة تدخل في الذمة المالية لصاحبها 

وهذا ال يخدم . البراءة فهذا يعني أنه يمكن في أي وقت الطعن فيها باإللغاء

مصلحة من يريد اإلستفادة منها عن طريق التنازل أو الرهن أو تقديم رخص 

  . إلستغالل اإلختراع

يل الذي يمكن أن يطرأ في المستقبل في المرسوم التشريعي          وحتى بعد التعد

 لألسباب     )2(فإن الجزائر ال تنوي حاليا، تبني نظام الفحص القبلي. )1(17-93رقم 

  :التالية 

إمكانيات الفحص التي تتطلب ( نقص اإلمكانيات المادية والبشرية  .1

 آل حسب ،قنيين مختصين وجود ترورةظو. ى عال في مجال التكنولوجيا مستو

مجال تخصصه الذين يجب أن يكونوا على دراية بآخر المستجدات التي تطرأ في 

  ).عالم التكنولوجيا

 تستوجب اإلهتمام ،إن المرحلة الصعبة التي تمر بها الجزائر حاليا .2

 أن تكون قابلة للتحقق في الحاضر لسد الحاجيات المستعجلة جببالمشاريع التي ي

.  

نظام الفحص القبلي يستلزم إصدار مايسمى بتقرير البحث إن األخذ ب .3

الذي يسبق مرحلة إصدار البراءات ، وهذا اإلجراء يستوجب وقتا طويال قبل 

  .صدور البراءات 

 

                                                 
   المتعلق بحماية اإلختراعات 1993 ديسمبر 7 المؤرخ في )1(
   . حسب مسؤول مصلحة البراءات على مستوى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية)2(
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إن اإلدارة المختصة بحماية اإلختراعات ، إذا تم األخذ بهذا النظام  .4

 فتكون ،ا التي تقوم بإصداره، براءات اإلختراعات صحةتصبح مسؤولة على

غة الجهة بملزمة بضمان جدة اإلختراع وجدارته ، وهذا مايجعلها تكتسي ص

المختصة بتلقي الطعون ضد البراءات التي تقوم بإصدارها وبالتالي يجب أن 

  .تكون قادرة على الرد على تلك الطعون 

  

   : تسليم براءات اإلختراع. ب

م براءات اإلختراع وذلك يإلى جانب اختصاص الفحص فإن اإلدارة ملزمة  بتسل  

 في فقرتها األولى من القانون المتعلق بحماية 21من خالل ما نصت عليه المادة 

ويكون التسليم قبل النشر وذلك ما نصت " …يتم تسليم براءة اإلختراع " :اإلختراعات 

  . من نفس القانون 22عليه المادة 

 وآيفيات التسليم إلى النص  تسند مهمة تحديد آجال21 من المادة 2ثم نجد الفقرة   

  . يصدر بعد  لمالتنظيمي الذي

ويتم تسليم براءات اإلختراع بموجب قرار يصدره مدير عام المعهد الوطني   

 من المرسوم التنفيذي 20 من المادة 4 وذلك وفقا للفقرة ،الجزائري للملكية الصناعية

  . ذلك المعهد ئ بموجبه الذي أنش68-98: رقم 

   : ت اإلختراعنشر براءا. جـ

 من القانون المتعلق بحماية اإلختراعات على نشر براءات 22المادة تنص   

اإلختراع ، فتشترط هذه المادة أن يكون النشر بعد التسليم وأما بالنسبة لكيفيات النشر 

فأمام غياب األحكام المنظمة لكيفيات . فقد ترآت للنص التنظيمي الذي لم يصدر بعد 

   اإلدارة بهذه المهمة ؟ النشر ، آيف تقوم

 فاإلدارة ، هناك آيفية محددة لنشر براءات اإلختراعتمن الناحية العملية ليس  

للحصول على نسخ ) الجمهور ( تكتفي بوضع البراءات في متناول آل من يطلبها 

  .حتى القانون القديم لم يكن ينص على ذلك . منها

 ، طبعا بعد أن ينص على ذلك ونحن نعتقد بأنه من المفروض أن تقوم اإلدارة  

   بتخصيص منشورا رسميا تنشر فيه براءات ،النص التنظيمي المنتظر صدوره



 57

 رغم أنه إجراء ،اإلختراع المسلمة آالمنشور الذي خصص لنشر طلبات البراءة

 نص على نشر البراءات ولم ينص 17-93 ألن المرسوم التشريعي رقم ،غير قانوني

  .على نشر الطلبات

ئ  الذي أنش،1998 المؤرخ في فيفري 68-98 المرسوم التنفيذي رقم بل إن  

 أشار إلى أنه من بين ،8في مادته ،  الصناعية المعهد الوطني الجزائري للملكيةبموجبه

 من 22 المادة ت بهمهام المعهد هو نشر طلبات البراءة وهذا طبعا ال يتماشى وما جاء

  .اية اإلختراعات المتعلق بحم17-93المرسوم التشريعي رقم 

   : ترقية روح اإلختراع. د

 يتولى ،رف الذآ السال68-98 من المرسوم التنفيذي رقم 2 الفقرة 7وفقا للمادة 

 ،المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية مهمة ترقية روح اإلختراع لدى األفراد

ستغالل وذلك باإلستعانة بعدة وسائل لتشجيع الجمهور على إنجاز اإلختراعات وإ

البراءات ، عن طريق النشر الخاص بها أو بواسطة الجرائد الكثيرة التوزيع أو 

اإلذاعة  أو عن طريق بواسطة المجالت التقنية المتخصصة في مجاالت عديدة

أو إقامة مجموعة من .قوم بشرح وظيفة نظام البراءاتتالتي من خاللها  ووالتلفزيون

 على اإلختراعات المحمية بواسطة البراءات المعارض يتم من خاللها اطالع العامة

   )1(.والتي لها أهمية لمصلحة البالد 

   : مهمة اإلعالم. هـ

 السالف الذآر ، فإن 68-98 من المرسوم التنفيذي رقم 2 الفقرة 7وفق للمادة   

تفتح المجال بسهولة للمستعملين ) INAPI(اإلدارة المختصة بإصدار البراءات 

 لتمكينهم من اإلطالع على ،ين ومعاهد البحث والجامعاتصناعيو الالوطنيين 

 الفقرة 8وفقا للمادة  و.المعلومات التقنية التي تتضمنها الوثائق المتعلقة بالبراءات

األخيرة من نفس المرسوم فإن هذه اإلدارة هي بنك للمعلومات تضع في متناول 

تولى تنظيم محاضرات الجمهور آل الوثائق والمعلومات في ميادين متنوعة ، آما ت

  .للعاملين فيهاودورات تكوينية 

  

                                                 
 )1( Voir : l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) : loi type de l’OMPI 

pour les pays en développement concernant les inventions (Brevets d’invention) OMPI, Volume 
I , GENEVE, 1979 , page 51 . 
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   : مهمة الرقابة. و

 تشير ، السالف الذآر68-98 من المرسوم التنفيذي رقم 2 الفقرة 7المادة إن   

 تختص بمهمة اإلطالع على التقنيات األجنبية المستوردة INAPIأيضا إلى أن إدارة  

 وذلك بإجراء التحاليل ،ا للصالح العامروريتهضمن الخارج للتأآد من مدى أهميتها و

  .الالزمة ورقابة اإلجراءات الواجب إتباعها من أجل إقتنائها 

   : مهمة تسجيل التصرفات القانونية المتعلقة ببراءات اإلختراع. ي

 السالف الذآر تنص 68-98 من المرسوم التنفيذي رقم 1 الفقرة 8المادة إن   

 تتولى مهمة تسجيل آافة INAPIالبراءات على أن اإلدارة المختصة بإصدار 

 17-93التصرفات التي تتم على براءة اإلختراع في حين أن المرسوم التشريعي رقم 

  .المتعلق بحماية اإلختراعات لم يشر إلى ذلك 

 فال نجد لها ،أما بالنسبة للوسائل التي تستعين بها اإلدارة للقيام بوظيفة التسجيل  

السجل : " عملية ، حيث تقوم اإلدارة بتخصيص ما يسمى بـ  إال من الناحية الاأثر

 تسجل فيه آل )Le registre spécial des brevets " )1" " الخاص بالبراءات 

  : براءة اإلختراع بالمعلومات المتعلقة 

من إستمرارية مدة الصالحية أو سقوط البراءة بسبب عدم دفع الرسوم  -

  .السنوية أو بسبب إنتهاء المدة

نازل عن ملكية البراءة أو رهنها أو تقديمها آحصة في الشرآة أو منح الت -

 خ ال…إستغاللها و عقود ترخيص 

  :آما أن هناك إستمارة أخرى تتبع السجل الخاص بالبراءات يسمى 
"LE BORDEREAU " (2) . تسجيل العقود السالفة ذآرها في الذين يرغبونطرافاأل يمألها   

  

  

  

  

  

  
                                                 

   .6 مثال على ذلك ، الرجوع إلى الملحق رقم )1(
   .7 الرجوع إلى الملحق رقم )2(
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  األول الفصـــل

  

حق صاحب براءة االختـراع في 
  ملكيـة الفكرة المخترعـة
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 على ما )1( من القانون المتعلق بحماية االختراعات1 الفقرة 10تنص المادة 

  :يلي

  ".لمن له حق امتالآهأو  ... ملك لصاحبهالحق في براءة االختراع "

ن  من القانو8 إلى 3 توفرت الشروط المنصوص عليها في المواد من  فإذا

 نفسه أو الغير أو من االختراعصاحب (السالف الذآر، يكون لكل من طالب البراءة 

الحق ) المتنازل له أو الخلف العام(وآذلك آل من آلت إليه ملكية البراءة ) الخلف العام

  .في ملكية الفكرة المخترعة

 هذه هي الفقرة التي تجعلنا نكتشف النظرة الجديدة التي أصبح ينظر بها المشرع

الجزائري لحق المخترع الجزائري بشكل خاص، فهي إذن نظرة المذهب الفردي التي 

تعتبر بأن حق ملكية الفكرة المخترعة هي حق من الحقوق الطبيعية أو الفردية، وهي 

  ).نظام اقتصاد السوق(نظرة جديدة ترتبت نتيجة تبني الجزائر لنظام اقتصادي جديد 

مخترع الجزائري طابع الملكية، وذلك من فالمشرع الجزائري أضفى على حق ال

 ،بعد أن آان يميزه عن المخترع األجنبي، )2(قبيل احترام الفرد وحماية نتاج ملكاته 

  .بمنحه شهادة آعرفان على ما أنجزه من اختراع دون أن يكون له الحق في ملكيته

  :الحديث عن ملكية الفكرة المخترعة يدعونا إلى طرح التساؤالت التالية

 النوع من الملكية ؟ وآيف نتصور حالة تعدي على اا هو التكييف القانوني لهذم

ملكية الفكرة المخترعة؟  هل يكون لصاحب البراءة الحق في التصرف في هذه الملكية 

آأي ملكية عادية؟ وما هي األحكام التي تخضع لها الملكية المشترآة لنفس البراءة هل 

  هي أحكام خاصة أم أحكام عامة؟

  :إلجابة على هذه التساؤالت تكون في مبحثينا

 وآيفية تصور حالة االختراعالتكييف القانوني لحق ملكية براءة : المبحث األول

  .اعتداء على ملكية الفكرة المخترعة

  

  

                                                 
  .1993 ديسمبر 7 المؤرخ في 17-93 المرسوم التشريعي رقم  (1)
  .99: ص .1983. الجزائر.ديوان المطبوعات الجامعية بن عكنون .الملكية الصناعية : عباس حلمي المنزالوي /د  (2)
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 التصرفات القانونية التي يمكن أن يلجأ إليها صاحب البراءة :المبحث الثاني

  .يقها على الملكية المشترآة لبراءة االختراعللتمتع بملكيته واألحكام الواجب تطب

  

براءة االختراع و آيفية تصور التكييف القانوني لحق ملكية : المبحث األول

  .حالة تعدي على ملكية الفكرة المخترعة

البد من اإلشارة في البداية إلى أن ملكية الفكرة المخترعة ال تكون إال بملكية 

أو من له الحق في الملكية ليس له أية وسيلة لإلثبات  و بالتالي فإن المخترع البراءة 

بدال " ملكية براءة االختراع":بدون تلك الوثيقة، لذلك فقد استعملناعبارة) إثبات الملكية(

، ألن البراءة هي التي تمثل الوثيقة التي تثبت "ملكية الفكرة المخترعة"من عبارة 

راءة االختراع تعني ملكية الفكرة  فملكية ب.وجود الحماية وفقا للقانون الجزائري

  .المخترعة بصفة رسمية

 سوف نتناول أهم النظريات التي بحثت في تحديد الطبيعة ،في هذا المبحث

وبالتالي بصفة عامة، خاصة، والفكرية بصفة القانونية لحقوق الملكية الصناعية 

  .االختراعالطبيعة القانونية لحق ملكية براءة 

تتميز بطابع خاص، ) ملكية الفكرة المخترعة( الملكية وبما أن هذا النوع من

وهي النتيجة التي سوف نصل إليها  تختلف به عن األنواع األخرى من الحقوق المالية،

في المطلب األول من هذا المبحث، فإنه من المنطقي أن نتساءل عن آيفية التعدي عنه 

  .ألنه ملكية غير مادية وآيف يمكن لصاحبه أن يسترجع حقه

  :لمعالجة هذه الجوانب من الموضوع  خصصنا لهذا المبحث مطلبين

  .التكييف القانوني لحق ملكية براءة اإلختراع: المطلب األول

  . تعدي على ملكية الفكرة المخترعةآيفية تصور حالة: المطلب الثاني
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  .االختراعالتكييف القانوني لحق ملكية براءة : المطلب األول

» Heac mea res « ومعناه هذا الشيء ملك لي » moi Cette chose est à «  

 وعن مفهوم 1لالآتسابالعبارة الالتينية التي فرضت حق الملكية آشرط  هي هذه

الملكية هي : " تنص على ما يلي2 من القانون المدني الجزائري674ية نجد المادة كالمل

ال تحرمه القوانين حق التمتع والتصرف في األشياء بشرط أن ال يستعمل استعما

  ".واألنظمة

 ،ى حقوق عينية وحقوق شخصيةل المالية إقتقسيم الحقو الفقه على ىوقد جر

 ، هو صاحب الحق،فالحق العيني ومثاله حق الملكية هو سلطة مباشرة لشخص معين

  .على شيء مادي معين بذاته وهو موضوع الحق

 ،ا دائن واآلخر مدينأما الحق الشخصي فهو رابطة قانونية بين شخصين أحدهم

القيام بعمل أو اإلمتناع عن بلك الرابطة يستطيع الدائن أن يطالب المدين توبمقتضى 

  3.القيام بعمل

 ، الفكرة المخترعة4 لصاحبها الحق في ملكيةحوباعتبار أن براءة اإلختراع تمن

  :وهو حق مالي فالسؤال المطروح

متع بها صاحب البراءة على فكرته  التي يتلكيةما هي الطبيعة القانونية لحق الم

  المخترعة خاصة وأنها ملكية غير مادية؟

  

  

                                                 
1 Voir Jaques DE LANVERSIN:la Propriété ,une nouvelle règle du jeu,presse universitaire de 
France. Paris ( sans date) .page 9. 

  .1975 سبتمبر 25 المؤرخ في 58-75 األمر رقم  2
  .19صفحة .نفس المرجع :د عباس حلمي المنزالوي  3
 إذا رجعنا إلى التشريعات القديمة وخاصة التشريع الفرنسي أثناء المرحلة الثورية التي شاهدت أهم الحقوق الفكرية في  4

 مثال من القانون 1فنجد المادة . المخترع و حق المؤلف لوجدنا أنها آانت تعتبر حقوق ملكيةشكلها الحديث و خاصة  حق 
أن آل إآتشاف أو إختراع جديد في " و المتعلق ببراءات اإلختراع آانت تنص على 1791 جانفي 7الفرنسي الذي صدر في 

  ".آل أنواع الصناعات هي ملك لصاحبها 
 المتعلق ببراءات االختراع و تم 1844 جويلية 5 القانون الفرنسي الالحق الذي صدر في في"حق الملكية "ثم اختفى مصطلح 

    PAUL ROUBIERالرجوع في هذا الصدد إلى (استبداله بمصطلح حق استئثار اإلستغالل في مادته األولى 
Le Droit de la propriété industrielle .Librairie de Recueil .paris 1952.p :92) 

   ,P.DEVANT ,R.PLASSERAUD, R.GUETMANN, H.JACQUELIN, M.LEMOINE (لك و آذ
brevets d’invention ,manuel DALLOZ de droit usuel .4ème Edition .DALLOZ ,Paris 1971.p190) 

لق بحماية القانون المتع.(جديد في التشريعات الحديثة و منها التشريع الجزائري من ،)حق الملكية(ثم ظهر هذا المصطلح 
  . التي ذآرت في مقدمة الفصل األول1  الفقرة 10في مادته )اإلختراعات 
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الفقه عن الطبيعة قاله  ما لىنحاول اإلجابة على هذا التساؤل من خالل تطرقنا إ

 حتى نخلص إلى معرفة التكييف القانوني ،القانونية لحقوق الملكية الصناعية والفكرية

  .لحق ملكية براءة اإلختراع

 وقد ،تلفت اآلراء حول تحديد الطبيعة القانونية لحقوق الملكية الصناعيةخإلقد 

انحصرت تلك اآلراء في أهم النظريات التي جاء بها الفقه في ميدان حقوق الملكية 

  :الصناعية والفكرية وتتمثل في ما يلي

  . نظرية حقوق الملكية الصناعية حقوق ملكية معنوية 

  .حقوق اتصال بالعمالء نظرية حقوق الملكية الصناعية  

  . نظرية الحقوق الفكرية أو الحقوق على األموال غير مادية 

ا ع آما نخصص فرعا رابا نخصص لكل واحد منها فرع،لدراسة هذه النظريات

 المشرع حق صنف أو بمعنى آخر آيف ي،رع الجزائري منهاشلمعرفة موقف الم

  . المالية األخرىالملكية التي ترد على براءة اإلختراع من بين الحقوق

  .نظرية حقوق الملكية الصناعية حقوق ملكية معنوية: الفرع األول

  .نظرية حقوق الملكية الصناعية حقوق اتصال بالعمالء: الفرع الثاني

  . على األموال غير ماديةنظرية الحقوق الفكرية أو الحقوق: الفرع الثالث

قانونية لحق ملكية براءة  موقف المشرع الجزائري من الطبيعة ال:الفرع الرابع

  .اإلختراع

  :نظرية حقوق الملكية الصناعية حقوق ملكية معنوية: الفرع األول

 ، عن الحقوق العينية،لما آانت حقوق الملكية الصناعية تختلف من حيث طبيعتها

اف الفقه الحديث نوعا ثالثا إلى التقسيم ضآما أنها تختلف أيضا عن الحقوق الشخصية أ

  .حقوق أدرجت تحته حقوق الملكية الصناعيةالتقليدي لل

الح القانوني الذي يطلق على طغير أن شراح القانون اختلفوا حول تحديد اإلص

فأطلق بعض الشراح على حقوق الملكية األدبية والفكرية معا، ، هذا النوع من الحقوق

الملكية غير المادية أي أن الملكية " جوسران" وأوضح الفقيه حقوق الملكية المعنوية

تميز عن ملكية األشياء المادية، فالفنان الذي المعنوية هي نوع جديد من أنواع الملكية ت

   يصبح ،يصنع تمثاال من وحي ابتكاره يتمتع بحقين من الحقوق المالية في آن واحد
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آما ، وهو حق ملكية مادية ،للفنان حق الملكية على الشيء المادي الذي صنعه

غل ست بمعنى أن يكون لهذا الفنان أن ي،معنوية وهو حق ملكية للفنان حق آخر ينشأ

ها في قالب التمثال استغالال اقتصاديا وذلك بصنع عدة نسخ من التمثال الفكرة التي صّب

  1.بيعهاو

إال أن وصف حقوق الملكية الصناعية وحقوق الملكية األدبية والفنية بأنها أنواع 

 PAUL ROUBIER الشراح ومنهم الفقيه الفرنسي لبيةغا الملكية المعنوية لم يلق تأييد من

 وذلك أن هذه ، حق الملكيةنها عتألن هذه الحقوق المستحدثة تختلف من حيث طبيع،

وهذه العناصر ال ،التصرف،اإلستغالل،اإلستعمال : األخير يشمل عناصر ثالث وهي

تكون من  فالحق في براءة اإلختراع ي،تتوفر جميعها في حقوق الملكية الصناعية

  2. دون عنصر اإلستعمال،اإلستغالل والتصرف فحسب: عنصري

بمعنى أن صاحب البراءة له أن يباشر استغاللها وأن يتصرف فيها بأن يتنازل 

 ولكن ال يترتب على الحق في البراءة حق صاحبها في ،عنها بمقابل أو بدون مقابل

لشخص لشيء مادي إنما هو  إذ أن استعمال ا،استعمال اختراعه استعماال خاصا لنفسه

.  وليس من خصائص حقوق الملكية الصناعية،عنصر من عناصر حق الملكية العادي

لمخترع أن يستعمل الجهاز الذي اخترعه فإنما استعماله للجهاز ترتب على لوإذا آان 

  3.حق ملكية عادي عليه وليس نتيجة منحه براءة اإلختراع

ال مثل اإلستعمال الذي يترتب على حق فالبراءة ال يترتب عليها حق اإلستعم

  . آما أن حقوق الملكية الصناعية ليست حقوق أبدية،الملكية العادية

 والنماذج ات مثله مثل الحق في الرسوم،فالحق في ملكية براءة اإلختراع

 هي حقوق مؤقتة ألن الفكرة المخترعة ،الصناعية وحقوق الملكية األدبية والفنية

ل شخصي و ال ترتب سوى حقا مؤقتا ماع ما هي إال ثمرة عموضوع براءة اإلختر

                                                 
بن .استغالل براءة اإلختراع،سلسلة القانون و المجتمع ،ديوان المطبوعات الجامعية :ين الفتالوينسمير جميل حس/د 1

  .19: ص 1984الجزائر.عكنون
2 Voir PAUL ROUBIER :le droit de la propriété industrielle .Librairie de recueil. Paris 1952 
page :95. 

  . 60:نفس المرجع ص:سمير جميل حسنين الفتالوي /د 3
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) الفكرة المخترعة(لمدة زمنية محددة فبعد أن آانت ) صاحب البراءة(لفائدة صاحبها 

  1.رةت القيمة التي عرفت بها خالل تلك الفهذهفريدة من نوعها تفقد 

  )لزبائنا(نظرية حقوق الملكية الصناعية، حقوق اتصال بالعمالء : الفرع الثاني

 أنه إذا ،الذي يقول فيها: PAUL ROUBIER وهي النظرية التي جاء بها الفقيه الفرنسي

أردنا البحث في المنفعة اإلقتصادية من هذه الحقوق أي حقوق الملكية الصناعية، فال 

اإلجابة تكون أن الهدف هو استقطاب العمالء سواءا آان األمر يتعلق بشيء أن شك 

العالمات، اإلسم، (أو بواسطة شيء غير مادي )  العمل الفني،عتراخاإل(غير مادي 

  . هذه الحقوقنشف حاال ما هو المحتوى المالي مت، وبالتالي فإننا نك)العنوان

فبواسطة السيطرة على العمالء يتم الحصول على الفوائد في إطار المنافسة 

تم يخيرة لم  فهذه األ، وهذا ما يفسر تأخر هذه الحقوق في الظهور،اإلقتصادية

 فالهدف ،اإلعتراف بها إال بعد ظهور مجتمع قائم على أساس اقتصاد تجاري وصناعي

لمذاهب النفعية لبر عدد وفقا آمن هذه النوع من األنظمة هو تلبية احتياجات أ

  .اتورثاألنجلوسكسونية وذلك بمضاعفة ال

 سوف ،نيج عن طريق المنتنفالبحث عن منافذ للوصول إلى العمالء المستهلكي

فاألمر يتعلق قبل آل شيء بجلب . يشكل أحد األهداف األساسية للنشاط اإلنساني

يمكن أن تخلق مصدرا مهما لتشكيل ) الشراء( وعملية اإلقتناء ،وترسيخ هؤالء العمالء

  .الثروة

 يكون من أجل ، بقوله أن الجهد اإلقتصادي المبذولPAUL ROUBIER:ويواصل

 وأن الحقوق التي تظهر أثناء هذه ،ور المستهلكينالحصول على العمالء من جمه

المرحلة يكون الهدف منها هو إعطاء وضعية معينة تجاه العمالء وضمان هذه 

  .الوضعية وترسيخها في ظل المنافسة والحرية اإلقتصادية

 صحيح أن حرية ،فحقوق الملكية الصناعية إذن هي حقوق فريدة من نوعها

   إال أن هناك حقوق ، من المبادىء األساسية للقانون العامالتجارة والصناعة تشكل مبدأ

  

  

  

                                                 
1 Voir PAUL ROUBIER :même ouvrage .page :97. 



 66

  

 هذا اإلمتياز الذي يؤدي ،معينة تظهر عندما يحل محل الحرية العامة إمتياز محدد

  .اإلستئثار: ةيإلى ما يدعى بلغة التجارة الحال

 إما ابتكار جديد الذي ال ،فاألمر يتعلق بتخصيص حق استئثار اإلنتاج لشخص

  .و عالمة مميزة التي تستخدم لجمع الزبائنأافس أن يقوم بتأديته يمكن لمن

لتي نحن بصدد دراستها هدفها هو ا Droits Exclusifs هذه الحقوق المانعة

 هذه الوضعية التي يجب أن يحترمها ،ترسيخ وضعية معينة لصالح أصحابها

  1.المنافسون

 أي ، هذه الحقوق تسميةPAUL ROUBIER الفقيه الفرنسيلهذه األسباب اقترح

). طبيعتها( التي تتناسب ومحتواها تصال بالعمالءاإلبحقوق حقوق الملكية الصناعية 

أشكال  فإن تلك الحقوق تمثل شكل من ،فإلى جانب الحقوق العينية والحقوق الشخصية

  .الحقوق المالية

 يتمثل في أن هذه التسمية أي PAUL ROUBIER الذي وجه لنظرية دإال أن اإلنتقا

 قد يثير خلطا بينهما وبين ، بحقوق اإلتصال بالعمالء الصناعيةتسمية حقوق الملكية

  .عنصر حق اإلتصال بالعمالء آعنصر معنوي من عناصر المحل التجاري

على هذه النظرية أنها تقتصر على حقوق الملكية ب ومن جهة أخرى يعا

  .ا حقوق من  طبيعة واحدةهعالصناعية دون حقوق الملكية األدبية والفنية بينما هي جمي

أو الحقوق على األموال (E.PICARD)ةينظرية الحقوق الفكر: الفرع الثالث

  (J.KOHLER) غير مادية

بعد أن رفضت فكرة إدخال حقوق الملكية الفكرية ومنها الصناعية في طائفة 

  . اضطر الفقه إلى إيجاد طائفة ثالثة من الحقوق المالية،الحقوق العينية

بصبغة الملكية هو ) الحقوق الفكرية(جعل إمكانية إضفاء هذه الحقوق وما آان ي

  .أنه يمكن ألصحابها أن يحتجوا بها لمواجهة منافسيهم في إطار المنافسة اإلقتصادية

وإذا آانت هذه الحقوق أي الحقوق الفكرية تشبه الحقوق الشخصية من حيث 

  جه بها اقوق الشخصية يمكن أن يو إال أنه ما يميزها عنها، هو أن الح،طابعها المعنوي

  
                                                 
1 Voir PAUL ROUBIER :le droit de la propriété industrielle .librairie de recueil. Paris 
1952.pages :104-105-106-107. 



 67

  

 عكس الحقوق الفكرية التي تعرف ،شخص محدد أو من يحل محله دون الغير

  .بطابعها المطلق

 EMILLEوأول من جاء بفكرة إنشاء طائفة ثالثة للحقوق المالية هو الفقيه البلجيكي

PICARD  كية حقوق المل: الذي آانت له الجرأة في اقتراح خلق طائفة، 1877عام

 : ولقد لقيت هذه النظرية تأييدا آبيرا من قبل فقهاء المذهب الفرنسي ومنهم، الفكرية

A.COLLIN وJ.de la MORANDERE وCAPITANT الذين أعطوا تفسيرا واضحا لهذه 

فقد أعلنوا على أن الحقوق العينية والحقوق الشخصية ليست وحدها من تمثل . النظرية

طائفة آاملة من الثروات التي ال يمكن أن تنتمي ال إلى أهم الحقوق المالية بل هناك 

 ومن بين الحقوق التي يذآرها ،طائفة الحقوق العينية وال إلى طائفة الحقوق الشخصية

ين، على نع حقوق التجار والصا، حقوق المخترعين والمؤلفين هيهؤالء الفقهاء

  .إلخ... رية على براءاتهم، رسوماتهم، نماذجهم، أسمائهم التجا،عالماتهم

يخضع آل حق من  SUIGENERIS: فهذه الحقوق إذن هي حقوق من نوع خاص

 معنى ذلك ، تجتمع آلها في طائفة الحقوق المالية،هذه الحقوق لنظام قانوني خاص بها

  1.أنها تمثل قيمة مالية

والمتمثلة في خلق طائفة ثالثة EMILLE PICARD بالنسبة للفكرة التي جاء بها الفقيه

 أنه يمكن أن نجد ذلك تبريرا PAUL ROUBIERحقوق المالية، يرى الفقيه الفرنسي من ال

الحقوق العينية والحقوق  (نالطائفتيوالمتمثل في عدم إمكانية إدراجها في إحدى 

  ).الشخصية

 EMILLE أن التسمية التي جاء بها  PAUL ROUBIERإال أن اإلنتقاد الذي جاء به 

PICARD  ال يليق بكل  أنواع الحقوق التي تنتج عن "ق الفكريةالحقو"والمتمثلة في 

 فيمكن أن تطلق على حقوق المخترع وحقوق المؤلف دون إمكانية ،اإلبتكار الفكري

  2.استعمالها بالنسبة لعالمة الصنع أو اإلسم التجاري

  

  

                                                 
1 Voir PAUL ROUBIER :le droit de la propriété industrielle.librairie de recueil.Paris 
1952.page :99. 
2 Voir même auteur, même ouvrage :page :99. 
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 من المذهب الفرنسي وعن اإلنتقاد EMILLE PICARDهذا عن ما ذهب إليه الفقيه 

  .إليهالذي وجه 

طائفة الحقوق الفكرية  أي  فقد أراد أن يعطي لهذه الطائفة،أما المذهب األلماني

الذي حاول أن يضع الخطوط العريضة  J.KOHLERميزات خاصة، خاصة الفقيه 

اها بالحقوق على األموال غير لتطبيق على هذه الحقوق والتي سّمللنظرية جديدة قابلة 

  . التسمية القديمة للملكية المعنوية فهي تسمية جديدة بدال من ،مادية

نجد أن حق المخترع أو الفنان يرتكز على فكرة المنفعة , في هذه النظرية

فتظهر الفائدة بالنظر إلى ،  على فكرة الحق الطبيعي والعدالةاإلجتماعية أآثر منها

تطور الحضارة عندما يقوم المبتكرين بالتعريف بابتكاراتهم للجمهور حتى يتسنى له 

  .اإلستفادة منها واإلنتفاع  بها

 ولكن مادام يفحق المخترع مثال يمثل مكافئة وآذلك تشجيع حقيقي للنشاط اإلنسان

أن اإلختراع لم يتم نشره في العالم الخارجي فإنها ال ترتب الحقوق التي نحن بصدد 

 صاحبه وتظهر في ةك يجب أن ينفصل اإلبتكار عن شخصيحتى يحدث ذلف ،دراستها

  .م الماديالعال

 والعمل الفني أو األدبي عليه أن يجسد أو ،جسد في البراءةفاإلختراع يجب أن ُي

يظهر من خالل النشر حتى ترتب حقوقا لصاحبها وهذه الحقوق تسمى بالحقوق المانعة 

DROITS PRIVATIFS.  

 ،وذلك ألن هذه الحقوق تهدف أساسا إلى اإلستعمال اإلقتصادي لإلبتكار المنجز

 تظهر أمام الجمهور حتى يتمكن هذا األخير من التعرف على صاحب حق فيجب أن

 راستئثار اإلستغالل هذا والحق ال يتعلق بالشيء المادي الذي تجسد من خالله اإلبتكا

  . أي على مال معنوي، على الفكرة أو شكل التعبيرزتكر بل ي،فقط

الكا للشيء المجسد  يكون م،ع بتجسيد الفكرة المخترعة مادياخترفعندما يقوم الم

أما إذا آان الغير هوالذي صنع الشيء موضوع اإلختراع . ملكية عادية وليس آمخترع

 ، ألن موضوع الحق ليس حق عيني،فيكون للمخترع أن يتابعه ليس بدعوى اإلستحقاق

  . نتيجة اإلعتداء على حق استئثار اإلستغالل1بل بدعوى التقليد

                                                 
  164:  إلى ص 159:بالنسبة لدعوى التقليد ،الرجوع إلى المبحث الثالث من الفصل الثالث من بحثنا من ص 1
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 حيث ، بل وحتى األثر المؤقت،خاص للحق فقطوهذا المفهوم ال يؤسس الطابع ال

 العكس فهو من طبيعة لواحد، بأن هذا المال غير قابل لإلمتالك الدائم لفائدة شخص 

  .ا لإلنسانيةآرتيجعله يوزع عبر العالم ليصبح ملكا مش

قد عرض نظرية عامة لهذه الحقوق، وهي حقوق من   KOHLERوبهذا يكون  

الفكرة المخترعة، عمل (تقدمة تقوم على مال غير مادي  أنشأتها حضارة م،نوع جديد

والتي تبتعد آل البعد عن النوع القديم لحقوق الملكية المؤسسة على األشياء ) أدبي وفني

  1.المادية

 حيث يرى الفقيه الفرنسي 2ادرية هي األخرى لم تسلم من اإلنتقإال أن هذه النظ

PAUL ROUBIER  أن الخطأ الكبير الذي جاء بهKOHLER في هذا المفهوم يتمثل في 

 حيث قام ،ص تحديد محتوى هذه الحقوق ، فهو غير بعيد عن فكرة الملكية المعنويةنق

وفي األخير يقول بأن  3.فقط بتغيير المصطلحات دون أن يعدل المفاهيم القانونية

التسمية أو المصطلح الذي أصبح شائع اإلستعمال على المستوى الدولي هو المصطلح 

   .EMILLE PICKARD: التي جاء بها الفقيه الفرنسي4بحقوق الملكية الفكريةلمعروف ا

هذه الحقوق تندرج ضمن أنواع الحقوق المالية التقليدية وهي الحقوق العينية 

 ولكنها تتخذ آيانا مستقال يتالئم وطبيعتها فهي حقوق معنوية تمنح ،والحقوق الشخصية

  5.جلب الزبائن وذلك لمدة زمنية محددةألصحابها حق استئثار اإلستغالل ل

 أن هذه األخيرة ، من خالل النظريات التي تطرقنا إليهاهوالشيء الذي الحظنا

رورة إخضاع مثل هذه الحقوق لنظام خاص يختلف عن األنظمة  ظتتفق آلها على

يمكن أن حق  فهي إذن ،براءة اإلختراع: القانونية العادية لألموال ومن بين هذه الحقوق

   لذلك تم اقتراح حل المشكل بتخصيص قانون متميز ،تخضع ألحكام القانون العام

  

                                                 
1 Voir PAUL ROUBIER : même ouvrage, page :100-101. 

نظرية قد تعرضت لإلنتقادات من قبل فقهاء ألمانيين و إيطاليين ،و ال فإن 102:حسب الفقيه الفرنسي في نفس المرجع ص 2
 الفنية و اإلبتكارات ،اإلنجازات(يمكن تبرير ذلك تاريخيا بأنه آنذاك آان لهم اإلتصال ألول مرة بهذا النوع من األموال 

  ) األدبية
3 Voir paul roubier :le droit de la propriété industrielle .Librairie de recueil. paris 
1952.page :102. 

  .و الدليل على ذلك وجود منظمة عالمية مختصة بحماية الملكية الفكرية تسمى المنظمة العالمية للملكية الفكرية  4
 و المتعلق بحماية اإلختراعات فإن المدة 1993 ديسمبر 7  المؤرخ في 17-93 التشريعي رقم  من المرسوم9وفقا للمادة  5

  .سنة إبتداًء من تاريخ إيداع طلب البراءة20الزمنية هي 
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 ، )الحقوق الفكرية( يتالئم وطبيعتها وتضم هذه الحقوق SUIGENERIS1وخاص 

 والتي  من جهة أخرىحقوق الملكية الصناعية من جهة وحقوق الملكية األدبية والفنية

  :من خالل التقسيم التالييطلق عليها بحق المؤلف ويظهر ذلك جليا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

موقف المشرع الجزائري من الطبيعة القانونية لحق ملكية براءة : الفرع الرابع

  .اإلختراع

نعتقد بأن المشرع الجزائري ال يخالف النظريات التي سبق أن تطرقنا إليها، فإذا 

وهو القانون المتعلق بحماية  17-93: ما اطلعنا على المرسوم التشريعي رقم 

 الفقرة األولى 10 نجده ينص في مادته 1993 ديسمبر 7اإلختراعات الذي صدر في 

  ."أو لمن له حق امتالآه... الحق في براءة اإلختراع ملك لصاحبه : "على ما يلي

 ،فهذا القانون يعتبر أن براءة اإلختراع هي حق ملكية من حقوق الملكية الصناعية

  ة يصدرها المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية الذي يعمل اآلن تحت وهي وثيق

                                                 
  . السالف الذآر17-93المرسوم التشريعي رقم : فبالنسبة لإلختراعات نجد قانونا خاصا لحمايتها  1

  الحقوق المالية

 حقوق عينية ية حقوق شخص حقوق الملكية الفكرية

 حقوق الملكية األدبيةحقوق الملكية الصناعية
  )حق المؤلف(والفنية

الرسومات  عالمات التجارة و الصناعة النماذج الصناعية براءة اإلختراع
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ملكية ) تراعخبراءة اإلأي (وصاية وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة، وبالتالي فهي 

  فيمكن أن يتصرف فيها ،خاصة آغيرها من أنواع الملكيات الخاصة مضمونة دستوريا

األنواع األخرى وما يميزها عن غيرها من  ،صاحبها وهي قابلة لإلنتقال إلى الورثة

 فملكية البراءة تعني ملكية الفكرة المخترعة ومن ،الملكيات الخاصة أنها غير ماديةمن 

 وقد نصت ،الخاص بحماية اإلختراعات السالف الذآر ثمة فهي تخضع ألحكام القانون

ة بالحقوق التي تنظم قوانين خاص" من القانون المدني الجزائري 687: على ذلك المادة

  "ترد على أشياء غير مادية

 بحيث يمكن لصاحبها أن ،ومن جهة أخرى فهي ملكية غير دائمة أي ليست أبدية

 وهو ما يسمى ، سنة من تاريخ إيداع طلب براءة اإلختراع20دها إما بعد مرور مدة قيف

 ، الجميعبسقوط براءة اإلختراع في الدومين العام فتصبح الفكرة المخترعة في متناول

  . التخليبسببسبب اإللغاء أو بأو 

ومما يالحظ أن المشرع الجزائري لم ينص على مبدأ نزع ملكية براءة اإلختراع 

  .من أجل المنفعة العامة

 ،هي ملكية من نوع خاص)  المخترعةةالفكر(وبما أن هذا النوع من الملكية 

 ه فإن،األول من هذا المبحث وذلك ما تطرقنا إليه في المطلب ،آونها ملكية غير مادية

 وآيف يمكن لصاحب الحق ، إمكانية التعدي على هذا النوع من الملكية عنعلينا البحث

  . آل هذا سوف نتعرف عليه في المطلب الثاني من نفس المبحث.أن يسترجع حقه

  .آيفية تصور حالة تعدي على ملكية الفكرة المخترعة: المطلب الثاني

 ، التي يثبت وجودها بموجب براءة اإلختراع،رة المخترعةباعتبار أن ملكية الفك

 آما ، فيمكن تصور إمكانية التعدي عليها،ا ذلكن آما سبق أن بّي،هي ملكية غير مادية

  .يمكن أن يحدث ذلك بالنسبة للملكية المادية ولكن بطريقة مختلفة

وما  السبب أو ما هو مصدر هذا التعدي، يمكن أن يكونمن : السؤال المطروح

  هي الوسيلة التي يمكن اإلستعانة بها حتى يتمكن صاحب الحق من استرجاع حقه؟

  :نجيب على هذا التساؤالت في فرعين
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  اإلدارة المختصة بإصدار براءات اإلختراع: الفرع األول

  .               مصدر وحيد للتعدي على ملكية اإلختراع

  .)حق الملكية(ع الحق دعوى اإللغاء وسيلة السترجا: الفرع الثاني

  

اإلدارة المختصة بإصدار براءات اإلختراع مصدر وحيد للتعدي : الفرع األول

  :على ملكية اإلختراع

يمكن تصور إمكانية التعدي على ملكية الفكرة المخترعة عندما تقوم اإلدارة 

محل  ختراع لحماية اختراع سبق أن آانإ اتالمختصة بإصدار البراءات بإصدار براء

 وبهذا تكون قد منحت ملكية نفس الفكرة المخترعة إلى شخص لم يكن له الحق  ،مايةح

  .في ملكيتها

 خاصة وأن ،ونحن نرى بأنه  يمكن توقع حدوث ذلك في الجزائر بطريقة متكررة

اإلدارة المختصة بإصدار البراءات ، تصدر هذه الوثائق دون أن تقوم بالفحص 

إلختراع وتكتفي بالفحص اإلداري وذلك باإلطالع فهي ال تتأآد من جدة ا، 1المسبق

 مما يؤدي إلى ،هاي للتأآد من توفرها في الملف الذي يقدم بين يد2على الشروط الشكلية

احتمال إصدار عدة براءات بشأن اختراع  سبق أن أصدرت بشأنه براءة اختراع حتى 

البحث عن وجود  ألن اإلدارة ليست ملزمة ب،3 ولو آانت تعلم بوجود حماية مسبقة

 ،الحق إال أن يثبت أمام القضاء بأنه صاحب حق األولويةصاحب  فما على ،أسبقية

  .وذلك باللجوء إلى ما يسمى بدعوى اإللغاء وهو ما سوف نتطرق إليه في الفرع الثاني

  :)حق ملكية اإلختراع(سترجاع الحق دعوى اإللغاء وسيلة ال: الفرع الثاني

 وذلك بالطريقة التي تم التعرف عليها ، الفكرة المخترعةإذا تم التعدي على ملكية

 من 1 وهو الشخص المعني وفقا للفقرة ، فإن صاحب الملكية الحقيقي،في الفرع األول

   يكون له الحق في استرداد حقه ، من القانون المتعلق بحماية اإلختراعات 28المادة 

  
                                                 

  54: بحثنا  صدخل، الرجوع إلى مبالنسبة لمفهوم الفحص المسبق  1
  48: إلى ص36: بحثنا من ص دخلالرجوع إلى م:بالنسبة للشروط الشكلية  2
 من  INAPI)(حسب مسؤول مصلحة براءات اإلختراع فإنه ليس هناك ما يمنع المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية  3

 في فقرتها األولى من المرسوم التشريعي رقم 21إلى نص المادة إصدار عدة براءات لحماية نفس اإلختراع و ذللك إستنادا 
يتم تسليم براءة اإلختراع دون فحص قبلي ،تحت مسؤولية الطالبين و من غير أي ضمان إما :" التي تنص على ما يلي 93-17

  ".لواقع اإلختراع أو جدته أو جدارته و إما ألمانة الوصف أو دقته
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 وذلك ،اإللغاء ىباللجوء إلى القضاء عن طريق رفع دعوى تسمى بدعو

 من القانون السالف 28الحاالت التي نصت عليها المادة من  الحالة الثالثة الى ـنادباإلست

  :الذآر

 موضوع براءة اإلختراع في الجزائر على إثر نإذا سبق لإلختراع نفسه أن آا"

  ".طلب سابق أو آان ذا أسبقية سالفة

ستحقاق البراءة لم  تكن  عليه أن يثبت بأن شروط ا، في هذه الدعوى،فالمدعي

ألن صاحب الحق يمكنه أن يرفع . الجدةة وخاصة نيمتوفرة وقت إصدار البراءة الثا

ة لم يكن له الحق في الحصول نيدعوى اإللغاء مستندا على فكرة أن صاحب البراءة الثا

هذا يعني أنه يمكن اللجوء ،1على تلك الملكية نظرا لعدم توفر شروط إصدار البراءة 

 السالفة الذآر والمتمثلة 28 إلى الحالة األولى من الحاالت التي نصت عليها المادة أيضا

 8 إلى 3 في المواد من ةإذا لم تتوفر في موضوع اإلختراع األحكام الوارد: "في

 من المرسوم التشريعي 3فمن شروط إصدار البراءة التي أشارت إليها المادة ". أعاله

  .ختراعات هو أن يكون اإلختراع جديدا المتعلق بحماية اإل17-93رقم 

ويتولى صاحب حق الملكية تقديم إثبات بعدم توفر شروط استحقاق البراءة 

 وذلك بإبراز البراءة أمام القاضي المختص حتى يتكمن من اإلطالع على تاريخ ،الثانية

 واإلطالع على محتوى البراءة للتأآد بأن نفس اإلختراع قد صدرت بشأنه ،األولوية

  .براءة أخرى

آما تتولى الجهة المختصة إلغاء البراءة التي لم تتوفر فيها الشروط الالزمة ، 

  2. السالفة الذآر هي القضاء وليس إدارة البراءات28وهذه الجهة وفقا للمادة 

 والتي تضمنتها 3ويمكن أن يكون اإللغاء آليا عندما يتعلق األمر بكافة المطالب

 أن يكون جزئيا، آأن تكون البراءة الثانية متضمنة على  آما يمكن،البراءة األولى

  .بعض من المطالب التي تحتويها البراءة األولى

  

                                                 
1 Voir :Organisation Mondiale de la propriété intellectuelle :OMPI Loi type de l’OMPI pour les 
pays en développement concernant les inventions (brevets d’invention) OMPI. VOLUME I 
.GENEVE 1979 page :40. 

  .لو آانت نفس الجهة لسميت هذه العملية بالشطب و ليس اإللغاء 2
  .الشروط الموضوعية إلستحقاق البراءةالمطالب هي شرط من  3
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 من 13لمودع األول حق األولوية التي نصت عليها المادة لفالقانون إذن يضمن 

  :القانون المتعلق بحماية اإلختراعات والتي تنص على ما يلي

ائيا، فإن األول الذي يودع طلب  إذا لم يثبت اغتصاب اإلختراع قض"

براءةاإلختراع أو األول الذي يطالب بأقدم أولوية لمثل هذا الطلب، يعد المخترع أو من 

  "تالك اإلختراع عند اإلقتضاءمله حق ا

 يقوم بتبليغه ن على صاحب البراءة األولى أ،وعندما يصبح قرار اإللغاء نهائيا

 وهي المعهد الوطني الجزائري للملكية ،إلى اإلدارة المختصة بإصدار البراءات

 من القانون 2 الفقرة 28 التي تتولى تسجيله ونشره استنادا إلى المادة ،الصناعية

األمر والجمهور بأقصى سرعة بنهاية بات حتى يعلم المعني عراختالمتعلق بحماية اإل

ء سوف يسري  ألن هذا اإللغا،الحقوق المخولة لصاحب البراءة الثانية الملغاة قضائيا

آل التصرفات القانونية التي رتبها صاحبها على هذه البراءة تكون باطلة و .جعير ثربأ

  1.ألنه لم يكن له الحق في الحصول عليها

التصرفات القانونية التي يمكن أن يلجأ إليها صاحب البراءة : المبحث الثاني

  .رآة لنفس البراءةللتمتع بملكيته واألحكام الواجب  تطبيقها على الملكية المشت

براءة اإلختراع تطرقنا إليه في المبحث األول أن ما يمكن استنتاجه من خالل ما 

أي (مما يجعلها ، موضوع الحماية ،ي ملكية الفكرة المخترعة فمنح لصاحبها الحقت

  .ملكية خاصة مضمونة قانونا تدخل في الذمة المالية لصاحبها) براءة اإلختراع

 التي تمنحه هذه الوثيقة إلى جانب ، يترتب عن حق الملكيةومن البديهي أنه ما

 هو حق صاحبها في التصرف فيها بما أنها تحمل طابع 2،إمكانية انتقالها إلى الورثة

  3.الملكية

  

  

  

                                                 
1 Voir Organisation Mondiale de la propriété intellectuelle(OMPI) même ouvrage .page :111. 

 المتعلق بالقانون المدني التي تنص على أن أحكام 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75 من األمر رقم 774وفقا للمادة  2
  .هي التي تسري على تعيين الورثة و تحديد أنصبتهم في الميراث و على إنتقال أموال الترآةقانون األحوال الشخصية 

 السالف الذآر ،هي حق التمتع و التصرف في األشياء بشرط أن ال يستعمل 58-75 من األمر رقم 674 الملكية وفقا للمادة  3
  .إستعماال تحرمه القوانين و األنظمة



 75

  

كون هذه الوثيقة محل ملكية ت ليس هناك ما يمنع من أن ،ومن جهة أخرى

ن في األحكام التي يجب أن ميك إّال أّن المشكل المطروح في هذه الحالة 1،مشترآة

  .تخضع لها الملكية المشترآة لنفس البراءة خاصة وأنها غير مادية

  :في هذا المبحث سوف نتطرق إلى نقطتين مهمتين ضمن  مطلبين

ة ءرابالتصرفات القانونية التي يمكن أن يلجأ إليها صاحب ال: المطلب األول

  .للتمتع بملكيته

  .اجب تطبيقها على الملكية المشترآة لبراءة اإلختراعاألحكام الو: المطلب الثاني

التصرفات القانونية التي يمكن أن يلجأ إليها صاحب البراءة : المطلب األول

  .للتمتع بملكيته

  : من القانون المتعلق بحماية اإلختراعات على ما يلي23تنص المادة 

ل آليا أو جزئيا طبقا قابلة لإلنتقا... تكون الحقوق الناجمة عن براءات اإلختراع "

  ".مول بهعللتشريع الم

 ته يمكن لصاحب البراءة أن يتصرف في ملكيهمن خالل هذه المادة يتضح لنا بأن

وذلك بنقل الحقوق الناجمة عنها آليا أو جزئيا، فقد يحدث أن ال تتوفر لدى صاحب 

 هذا الحق البراءة اإلمكانيات الالزمة الستغالل اختراعه بنفسه فيفضل أن يستفيد من

 أو ،بتقديمها آحصة في الشرآة،أو  أو برهنها،المالي إما بالتنازل عن البراءة للغير

 فأهمية البراءة بالنسبة لصاحبها هو في استغاللها أو في التصرف ،بمنح رخص تعاقدية

  .فيها

 من هذا الجانب 3 والقانون القديم2وإذا ما أردنا أن نقارن بين القانون الجديد

أن المشرع الجزائري في السابق، بحكم التمييز ب فنقول )صرف في الحقوقجانب الت(

الذي آان سائدا بين الحقوق التي آانت تمنح للمخترع الجزائري وتلك التى آانت تمنح  

   آان  يسمح بانتقال الحقوق المرتبطة بكل من شهادة المخترع ي،جنبللمخترع األ

                                                 
 المتعلق بحماية 1993 ديسمبر 7 المؤرخ في 17-93 من المرسوم التشريعي رقم 10المادة  من 2 و ذلك وفقا للفقرة  1

  .اإلختراعات
  . المتعلق بحماية اإلختراعات 1993 ديسمبر 7 المؤرخ في 17- 93المرسوم التشريعي رقم  2
  . المتعلق بشهادات المخترعين و إجازات اإلختراع1966 مارس 3 المؤرخ في 54-66 األمر رقم  3
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 ا ولكن هذا اإلنتقال لم يكن متعلق1.اوإجازة اإلختراع في آليتها أو في جزء منه

آان له الحق في ) صاحب إجازة اإلختراع(ما أن المخترع األجنبي ب ف،بنفس الحقوق

ها من رأوغي...  بالتنازل أو الرهن  فكان له الحق في التصرف فيه،ملكية اختراعه

فكان  ، )صاحب شهادة المخترع(أما بالنسبة للمخترع الجزائري ،التصرفات القانونية

له الحق فقط في نقل الحق في المكافأة التي يتحصل عليها على أساس األثار اإلقتصادية 

  .واإلجتماعية الناجمة عن تطبيق اإلختراع

 آرس مبدأ نجد أن المشرع الجزائري قد أما اآلن وبصدور القانون الجديد 

فس الوثيقة  حيث منح نن وذلك م،المساواة بين المخترع الجزائري والمخترع األجنبي

التي ترتب نفس الحقوق والتي يمكن أن يتصرف فيها صاحبها وهي تصرفات قانونية 

 LE"بقانون العقود " LE DROITS DES BREVETS"تمثل نقطة إلتقاء قانون البراءات 

DROIT DES CONTRATS "نتطرق إليها في هذا المطلب الذي  هذه التصرفات سوف

  :يتضمن على أربعة فروع

  .التنازل عن ملكية براءة اإلختراع: ولالفرع األ

  .رهن براءة اإلختراع: الفرع الثاني

  .تقديم البراءة آحصة في رأس مال الشرآة: الفرع الثالث

  .منح  رخص الستغالل اإلختراع : الفرع الرابع

  

  التنازل عن ملكية براءة اإلختراع: الفرع األول

 يبرم بين 2 نقاش، فهو عقد بيعإن الطبيعة القانونية لعقد التنازل لم تعد محل

 يخضع ألحكام القانون العام المتعلقة بعقد البيع من حيث أرآانه ،صاحب البراءة والغير

 ،تدليس أو غلط أو ه إآراهشوبومن حيث أسباب بطالنه آأن ي) السبب-المحل-الرضا(

  3. وما بعدها من القانون المدني الجزائري351وفقا للمادة 

  

  

  
                                                 

  . السالف الذآر54-66 من األمر رقم 38 المادة  1
2 Voir Albert CHAVANNE .Jean Jacques BURST :Droit de la propriété industrielle .Precie 
DALLOZ.2ème Edition Paris 1980.page 130. 

  . المتضمن القانون المدني1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75 األمر رقم  3
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 فإن اإلشكال قد تم حله ،اي تجاريا أو مدناقد في ما إذا آان عقدوعن طبيعة الع

 فإن العقد حتما ، المتنازل والمتنازل له تاجرانفإذا آان آل م 1 .وفقا للقانون العام

غير عية أما إذا آان المتنازل بفة التجارة ناتجة عن نظرية التصيكون عقدا تجاريا ف

 ياا بالنظر إليه وتجاري فإن العقد يكون مدن،زلغل البراءة محل التناست ألنه لم يتاجر

  .2ا من أجل استغاللهى البراءة بالنظر إلى المتنازل  له الذي يتحصل عل

  :في هذا الفرع سوف نتناول الجوانب التالية

  .أشكال عقد التنازل عن براءة اإلختراع-1

  .شروط إبرام عقد التنازل عن براءة اإلختراع- 2

  ن عقد التنازل عن براءة اإلختراعاألثار المترتبة ع-3

  

  .أشكال عقد التنازل عن براءة اإلختراع -1

  :التنازل بمقابل والتنازل بدون مقابل  )أ 

 يكون دفعة يكون التنازل بمقابل عندما يتفق الطرفان على المبلغ الواجب دفعه، قد

ى رقم  يقدر تقديرا جزافيا أو بحسب النسبة السنوية عل، السنويةواحدة أو حسب الفائدة

األعمال التي يحققها المستفيد من هذا التنازل أو أية طريقة أخرى يتفق عليها الطرفان 

  3.في بنود العقد

طريق الهبة أو ويمكن أن تكون براءة اإلختراع محل تنازل بدون مقابل إما عن 

  . من القانون المدني الجزائري775عن طريق الوصية وفقا للمادة 

الشكليات الواجب اتباعها بالنسبة لهذا النوع من التنازل أما بالنسبة اإلجراءات و

 فقط علينا الرجوع إلى ما تنص عليه ،التنازل العاديفي فهي نفسها التي يجب أن تتبع 

  .أحكام القانون العام بالنسبة لهذا النوع من اإلنتقال

  فإن تحديد،أنه عكس ما هو الحال بالنسبة للوصيةهو ما تجدر اإلشارة إليه مو

  الطرف المستفيد من التنازل في عقد الهبة تحديدا آافيا يعد شرط من شروط صحة 

                                                 
 و المتعلق 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 59-75األمر رقم (  من القانون التجاري الجزائري 4ى المادة  الرجوع إل 1

  .باألعمال التجارية بالتبعية
2 Voir Albert CHAVANNE .Jean Jacques BURST :même ouvrage .page 131. 
3 Voir Bruno PHELIP :Droit et pratique des brevets d’invention (France –Etranger-Brevet 
Européen) 
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 ، باعتباره تنازل بدون مقابل، ومن جهة أخرى فإن هذا النوع من التنازل،العقد

  1.يفقد طابعه التجاري

  : والتنازل المرتبط بالمحل التجاري بشكل مستقل التنازل عن البراءة )ب 

نازل عن براءة اإلختراع بشكل مستقل وحاالت أخرى هناك حاالت نجد فيها الت

 باعتبارها حق من 2قد يكون مرتبط بعنصر من عناصر المحل التجاري أو الصناعي

 في فقرتها الثالثة من القانون التجاري 78 حيث تنص المادة ،حقوق الملكية الصناعية

  :على ما يلي3الجزائري 

زمة الستغالل المحل التجاري آما يشمل أيضا سائر األموال األخرى الال"

وحق آعنوان المحل واإلسم التجاري والحق في اإليجار والمعدات واآلالت والبضائع 

  ..."الملكية الصناعية والتجارية

 من القانون التجاري أنه عندما 99وما يفهم من خالل الفقرة األولى من المادة 

 يجب أن ،ل عن المحل التجارييكون التنازل عن ملكية براءة اإلختراع مرتبط بالتناز

ينص العقد صراحة على ذلك ألنه البد من قيد هذا التنازل على مستوى المعهد الوطني 

  .الجزائري للملكية الصناعية

  :التنازل الكلي أو الجزئي عن براءة اإلختراع )ج 

يمكن أن يكون التنازل آليا آما يمكن أن يكون جزئيا، وذلك ما يفهم من خالل 

  4.ن القانون المتعلق بحماية اإلختراعات م23المادة 

فيكون التنازل آليا عندما يتعلق األمر بالتنازل عن البراءة بكاملها وبالنسبة لكل 

  : أمّا التنازل الجزائي فيكون في الحاالت التالية5،إقليم يتمتع فيه اإلختراع بالحماية

ختراع آأن يتم التنازل من قبل صاحب براءة اإل: محدد من حيث الزمان •

يجعل المتنازل له يتمتع بحق ملكية البراءة لمدة زمنية محددة، فيتفق الطرفان في العقد ف

                                                 
1 Voir Alain CASALANGA :Brevets d’invention .marques et modèles .Librairie généralede 
Droit et de Jurisprudence .Paris 1970.page :206. 
2 Voir George RIPERT .Rewe REBLOT :traité de droit commercial .Librairie générale de droit 
et de jurisprudence Tome I .14ème Edition .Paris 1991 page 394. 

   .1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 59-75 األمر رقم  3
  .1993 ديسمبر 7 المؤرخ في 17-93 المرسوم التشريعي رقم  4

5 Voir Albert CHAVANNE .Jean Jacques BURST :Droit de la propriété industrielle .Precis 
DALLOZ.2ème Edition Paris.1980 page :131. 
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 بعد مرور المدة الزمنية التي حددت في تهعلى أمكانية استرداد صاحب البراءة لملكي

  1. على أن تكون أقل من مدة صالحية البراءة،العقد

، الفترةل صفة المالك خالل هذه المتنازل له، صحيح أنه يحم فإن في هذه الحالة

 مما ته  استرداد المتنازل لملكيتؤدي إلىإال أن انتهاء المدة المحددة في العقد سوف 

 ألنه عكس ما هو ،هي صفة ناقصة) صفة المالك(يجعلنا نقول بأن صفة المتنازل له 

 ،ال يمكنه فإن المتنازل له في عقد التنازل الجزئي ،الحال بالنسبة لعقد التنازل الكلي

  . يتنازل عن الملكية لشخص آخرأن ،خالل الفترة المحددة في العقد

التنازل الجزئي لملكية براءة اإلختراع هو شكل من أشكال التنازل الذي نادرا و 

  2.ما يتم اللجوء إليه

  شروط إبرام عقد التنازل عن براءة اإلختراع -2

  شروط موضوعية  )أ 

 شروط شكلية )ب 

  

  :تنازل عن براءة اإلختراعالشروط الموضوعية لعقد ال  )أ 

خارج الشروط الموضوعية التي تنص عليها أحكام القانون العام فإن األمر يتعلق 

  :بالشروط التالية

  .صفة الملكية للمتنازل -1

  .المحل -2

  .الثمن -3

يجب أن يكون المتنازل هو المالك الشرعي لبراءة   :صفة الملكية للمتنازل -1

ترفع من قبل ، 3 محل دعوى استحقاقكونتأن مكن اإلختراع، وفي حالة العكس ي

  . الحقيقيالبراءةصاحب 

  

                                                 
1 Voir Paul ROUBIER : le Droit de la propriété industrielle .Librairie de recueil .Paris 1952.page 133. 
2 Voir Albert CHAVANNE .Jean Jacques BURST :Droit de la propriété industrielle .Precis 
DALLOZ.2ème Edition Paris.1980 page :131. 

أن يثبت بأنه هو صاحب اإلختراع الحقيقي و ) صاحب الدعوى( دعوى اإلستحقاق هي دعوى ترفع أمام القاضي المدني و على صاحبها  3
 القانون المتعلق بحماية  من13ذك باستعمال آل طرق اإلثبات و يمكن اإلستعانة في رفع هذه الدعوى بما نصت عليه المادة 

بعد حصول صاحب اإلختراع الحقيقي على البراءة يمكن اللجوء إلى رفع دعوى اإللغاء التي نصت عليها و.اإلختراعات 
  . من نفس القانون إللغاء البراءة األولى28المادة 
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وفي حالة ما إذا آانت البراءة محل ملكية مشترآة البد من الرجوع إلى أحكام 

لبراءة اإلختراع في  ود أحكام خاصة بالملكية المشترآة نظرا لعدم وج1القانون العام

  .التشريع الجزائري

 فإن المحل هو شرط من شروط 2العاموفقا ألحكام القانون  :ازلتنمحل ال -2

قد ) براءة اإلختراع(فالعقد  الذي يكون محله  .إلبرام عقد التنازل عن براءة اإلختراع

 غير صالح ته األسباب أو انتهت مدة صالحينسقط في الدومين العام ألي سبب م

  3.إلبطال إذا تم إلغاء البراءة بعد إبرامهلل بلتشكيل العقد ويكون العقد قا

 فغياب هذا الشرط يؤدي 4يجب أن يتوفر العقد على شرط الثمن :من التنازلث -3

  .رمن صفة العقد فيصبح عقد تنازل بدون مقابلييإلى التغ

 بل يمكن أن يكون في شكل منفعة ،وال يشترط أن يكون المقابل مبلغا من المال

  .ذات طابع تجاري مثال

سب نلى شكل فوائد تحسب بالوالثمن يمكن أن يحدد جزافيا آما يمكن أن يكون ع

  . فالعقد شريعة المتعاقدين5 له على رقم األعمال الذي يحققه المتنازل

  :الشروط الشكلية لعقد التنازل عن براءة اإلختراع  )ب 

 يشكو من فراغ قانوني 6إن القانون الجزائري الجديد الخاص بحماية اإلختراعات

د التنازل عن براءة اإلختراع من حيث الشروط الشكلية الواجب توافرها إلبرام عق

 فمن المفروض أن يكون العقد آتابيا حتى يتم قيده على 7.مقارنة مع القانون السابق

ب التي سوف نتناولها في هذا وانجلهي ا و.مستوى اإلدارة المختصة بإصدار البراءات

  :الموضوع

  .الكتابة في عقد التنازل عن براءة اإلختراع -1

  .القيد في سجل البراءات -2

  

                                                 
  . من القانون المدني الجزائري742 إلى 713 الرجوع إلى المواد من  1
  .القانون المدني الجزائري المتعلق ب1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75 األمر رقم  2
  . من القانون المدني الجزائري2 في فقرتها 352 وفقا للمادة  3
  . من نفس القانون351 وفقا للمادة  4

5 Voir Albert CHAVANNE .Jean Jacques BURST :même ouvrage :page 132. 
  .ختراعات المتعلق بحماية اإل1993 المؤرخ في ديسمبر 17-93 المرسوم التشريعي رقم  6
  . و المتعلق بشهادات المخترعين و إجازات اإلختراع1966 مارس 3 المؤرخ في 54-66 األمر رقم  7
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  :الكتابة في عقد التنازل عن براءة اإلختراع -1

 من القانون المتعلق بحماية اإلختراعات، أنها 23 خالل المادة نمما يالحظ 

 وهي المادة الوحيدة التي تنص على انتقال الحقوق الناجمة عن براءة ،جاءت عامة

ملكية  فالغموض إذن يكمن في أنها لم توضح في ما إذا آان إثبات انتقال .اإلختراع

لتشريع لطبقا " ثم نجد هذه المادة تنص على أن اإلنتقال يكون ،البراءة يكون آتابيا

القانون المدني وال في القانون ال في إال أننا ال نجد توضيحا لهذا الغموض " المعمول به

:  من القانون المدني نجدها تنص على ما يلي687التجاري، فإذا رجعنا إلى المادة 

  ".الحقوق التي ترد على أشياء غير مادية،اصة تنظم قوانين خ"

 بين القوانين التي تحال إليها مسألة تنظيم الحقوق التي ترد على نمعناه أنه م

 بما أنه ينظم ملكية غير ،األشياء غير المادية هو القانون الخاص بحماية اإلختراعات

نون التجاري في ، هذا من جهة، ومن جهة أخرى نجد القاالفكرة المخترعةمادية وهي 

  : الفقرة الثانية تنص على ما يلي99مادته 

 في 1،تبقى براءات اإلختراع التي يشملها التنازل عن المحل التجاري خاضعة"

والمقصود  ".ما يخص طرق انتقالها إلى القواعد التي يقررها التشريع المعمول به

والذي يشكو من فراغ بالتشريع المعمول به هو القانون المتعلق بحماية اإلختراعات 

 انتقال ملكية براءة اإلختراع، وهذا إن آان يدل على ققانوني واضح من حيث طر

في حين أننا إذا . شيء إنما يدل على عدم وجود تنسيق بين النصوص القانونية الخاصة

 حيث ،اطلعنا على أحكام القانون القديم لالحظنا أن هذا الفراغ القانوني لم يكن موجودا

فالبد إذن .في العقد المتعلق بإنتقال ملكية اإلجازة  منه تشترط الكتابة 38لمادة آانت ا

من تالفي هذا الفراغ ،ألن عدم إشتراط الكتابة في العقد معناه أن عدم توفر هذه الشكلية 

  .ال يؤدي إلى بطالنه 

  

  

  

  

 
                                                 

 من الفانون التجاري الجزائري، تشترط في عقد التنازل عن المحل التجاري أن يكون رسميا 1 الفقرة 79 مع العلم أن المادة  1
  ) .120:م(مة و إال آان باطال  و يتم قيده على مستوى المحك
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  :القيد في سجل البراءات -2

 من القانون التجاري الجزائري على أن ملكية براءة 1 الفقرة 99تنص المادة 

 يجب أن يقيد على مستوى المعهد ، المرتبط بالتنازل عن المحل التجاري،اإلختراع

  1.يةالجزائري للتوحيد والملكية الصناع

 ال ،ولكن عندما يتعلق األمر بالتنازل عن ملكية براءة اإلختراع بطريقة مستقلة

نجد القانون المتعلق بحماية اإلختراعات ينص على وجوب القيد على مستوى هذه 

 الذي ينظم اختصاصات المعهد 2 من المرسوم التنفيذي8غم أن المادة ،راإلدارة 

شير إلى أنه من بين اختصاصات هذا المعهد هو الوطني الجزائري للملكية الصناعية ت

ومن جهة أخرى نجد القانون  .قيد تسجيل العقود المتعلقة بالتنازل عن ملكية البراءات

علق بحماية اإلختراعات لم ينص على الوسيلة المادية التي يتم اإلستعانة بها لتسجيل تالم

ة المختصة تخصص سجال خاصا  نجد أن اإلدارعملية رغم أنه من الناحية ال،هذه العقود

لذي  اREGISTRE SPECIAL DES BREVETS " 3 ""السجل الخاص بالبراءات: "يسمى بـ

  . منه38آان ينص عليه القانون السابق في المادة 

 أي استمرارا لما ،أن اإلدارة تقوم بعملها بطريقة اعتياديةذلك وما يستخلص من 

 أنفراغا قانونيا في القانون الجديد إال ما آ عندما تجد ،آان ينص عليه القانون السابق

يه فمتعلق باإلجراءات ال بد من تال" فراغ قانوني آخر"فهو إذن  .يخالف هذا األخير

خاصة وأنه القانون األساسي ، وذلك بإدخال التعديالت الالزمة على القانون الجديد

ء البد منه حتى هو إجرا ألن القيد على مستوى اإلدارة .الخاص بحماية اإلختراعات

 قانونية احتى يكون بطريقة قانونية البد من وجود أحكامف ،تجاه الغيريكون حجة 

  .تنظمه

  :األثار المترتبة عن إبرام عقد التنازل عن براءة اإلختراع -3

تتمثل هذه األثار في تلك الحقوق التي يتمتع بها المتنازل له والواجبات التي يلتزم 

   .بالقيام بها

  
                                                 

 الذي يتعلق 68-98 بموجب المرسوم التنفيذي رقم INAPI أصبح اآلن يسمى بالمعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية  1
  .بإنشاء و تنظيم المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية

  . السالف الذآر68-98 المرسوم التنفيذي رقم  2
  .7 الرجوع إلى ملحق رقم  3
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يضا واجبات وحقوق له فنحن نقصد أل ول حقوق وواجبات المتنازقنوعندما 

  ).واجبات متبادلة و حقوق(المتنازل 

 في تاريخ 1 ءةافيكون للمتنازل له الحق في أن يضمن له المتنازل صحة البر

 أو في حالة سقوط البراءة في ، البراءةاإلعالن عن إلغاء ففي حالة ما إذا تم ،التنازل

طلب فسخ في  يكون للمتنازل له الحق ،بب آان موجودا قبل التنازلالدومين العام لس

 المبلغ المدفوع مع خصم مبلغ الفوائد التي حققها عالمحل، واسترجا النعدامالعقد 

أما إذا تضمن العقد . ب الفسخل تاريخ إبرام العقد وط المتنازل له خالل الفترة ما بين

عاقدين إال إذا أثبت المتنازل له وجود غش اء من الضمان فالعقد شريعة المتفعلى اإلع

  . قبل المتنازلنم

ة اإلختراع يويكون المتنازل له أيضا الحق في أن يضمن له المتنازل قابل

 وبالتالي ال يكون  2 أما القيمة التجارية فال تكون مضمونة من قبل المتنازل،لإلستغالل

 ألن العمل التجاري ، الضررللمتنازل له الحق في اإلعتراض والمطالبة بالتعويض عن

 ا هذ،هم عن تحقيق الربح من عدليس مسؤوال فالمتنازل دائما فيه الربح وفيه الخسارة

  . حيث الضمانمن

ار ستئث الحق في اه فيكون ل،ويكون للمتنازل له الحق في أن يحل محل المتنازل

ستغالل منح رخص اإل و والتنازل عن ملكية البراءة هو بدوره،استغالل اإلختراع

 إذا استمر في استغالل ، ومتابعة المقلدين حتى ولو آان المقلد هو المتنازل نفسه،للغير

  .إال إذا وجد اتفاق ينص على خالف ذلك، 3اإلختراع بعد التنازل

 التي يتحصل 4إلضافةا الحق في الحصول على شهادات هآما يكون للمتنازل ل

   وهو أنه في حالة ، اإلشارة إليه ولكن هناك استثناء البد من،عليها المتنازل

  

  

                                                 
  .براءة اإلختراع صحيحة إلى أن يقدم دليال يثبت عكس ذلك تكون  1

2 Voir : George RIPERT-Rewe ROBLOT :Traité de droit commercial .Librairie générale de 
droit et de jurisprudence .tome II. 14ème Edition .Paris 1991.page 416. 

لك اإلحتجاج أساسا قانونيا ألن اإلشهار يحتج به أمام الغير و ليس بين  لو احتج المتنازل بعدم اإلشهار ، ال يكون لذ 3
  .األطراف

 من القانون المتعلق بحماية اإلختراعات فإن شهادة اإلضافة هي تلك الوثيقة التي يتحصل عليها صاحب 25 وفقا للمادة  4
  .سينات على إختراعهحالبراءة عند إدخال تغييرات أو ت
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التنازل الجزئي على البراءة ال يكون للمتنازل له الحق في الحصول على شهادة 

  .إضافة إال في ما يخص الجزء الذي استفاد منه

تمثل في أنه ت ف، وهي في نفس الوقت حقوق المتنازل،أما عن واجبات المتنازل له

سخ العقد فإال يكون للمتنازل الحق في  ه في العقد ويكون ملزما بدفع المبلغ المتفق علي

  . يكون له الحق في طلب التعويض ضرروفي حالة وجود

آما يكون المتنازل له ملزما بدفع الرسوم السنوية ألن عدم دفعها يؤدي إلى سقوط 

 إلى جانب التزامات أخرى تقع على عاتق المتنازل له حسب ،البراءة في الدومين العام

  . عليه الطرفانما يتفق

 ا حتى ولو لم يكن حق،وهناك واجب آخر يكون المتنازل له مجبرا بالقيام به

تمثل في اإللتزام ي ألن هذا الواجب ينتقل بانتقال ملكية البراءة ،بالنسبة للمتنازل

وعدم القيام به يؤدي ) أي على المتنازل له(باستغالل اإلختراع يفرضه عليه المجتمع 

 والمادة 25وفقا للمادة   1ارية الستغالل اإلختراع لكل من يطلبهاإلى منح رخص إجب

  . من القانون المتعلق بحماية اإلختراعات26

  

  .رهن براءة اإلختراع: يالفرع الثان

 من الحقوق التي تدخل ايمكن لبراءة اإلختراع أن تكون محل رهن باعتبارها حق

  .في الذمة المالية لصاحب البراءة

هو كون وسيلة للحصول على القرض، ووفقا لما ت يمكن أن فبراءة اإلختراع

 ،معمول به في القانون العام فإن الرهن يكون بكتابة عقد يتضمن على المبلغ المضمون

  .وتحديد محل الرهن،والتاريخ ،واسم صاحب الشيء محل الرهن 

ا  أن هذ،وما الحظناه من خالل اطالعها على القانون المتعلق بحماية اإلختراعات

األخير يعاني من فراغ قانوني آخر في ما يخص شكليات إبرام عقد الرهن آما سبق 

  .وأن بينا ذلك بالنسبة لعقد التنازل

  :يمكن أن نعالج هذا الجانب من خالل تطرقنا إلى شكلي رهن براءة اإلختراع

                                                 
1 Voir :Bruno PHILIP : Droit et pratique des brevets d’invention (France –Etranger –Brevets 
Européen) Collection Française.« Ce qu’il faut savoir »Encyclopédie. DELMAS .2ème Edition 
.Paris 1977. pageL6  
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  .رهن براءة اإلختراع بشكل مستقل )1

 .رهن براءة اإلختراع مرتبط بالمحل التجاري )2

  

  .براءة اإلختراع بشكل مستقلرهن  )1

بالنسبة لرهن براءة اإلختراع بشكل مستقل نجد فراغا قانونيا بالنسبة لشرط 

  . وهو نفس الفراغ الذي وجدناه بالنسبة لعقد التنازل،الكتابة

 من القانون المتعلق بحماية اإلختراعات لم يأت بأي توضيح آما أنها 23دة افالم

 في فقرتها 8 رغم أن المادة ،سجل الخاص بالبراءات القيد في البلم تنص على وجو

اإلدارة   نصت على أن1 السالف الذآر68-98األولى من المرسوم التنفيذي رقم 

 تختص بتسجيل آل التصرفات التي تتعلق بحقوق INAPI بإصدار البراءات ةالمختص

  .ن الرهون الواردة  على براءات اإلختراعستثالملكية الصناعية لم ت

 القانون الجديد لم يكن موجودا في القانون هلفراغ القانوني الذي يشكو منهذا ا

 الرهن و تسجيله في دفتر اإلجازات و عقد منه تشترط آتابة 38المادة  فكانت 2السابق

  .إال آان باطال ، فالقانون الجديد يحتاج إلى تتميم من هذا الجانب أيضا

  .جاريرهن براءة اإلختراع المرتبط برهن المحل الت )2

في هذه الحالة فإن اإلشكال ال يكون مطروحا ألن رهن المحل التجاري يكون 

رهن يكون ت النص على أن إثباه  من120 فنجد المادة ،خاضعا ألحكام القانون التجاري

  .بموجب عقد رسمي

 يجب أن يذآر ه من القانون التجاري تنص على أن119 من المادة 2ثم نجد الفقرة 

  . المتعلق بالمحل التجاري براءة اإلختراع فال يكون ذلك ضمنياصراحة شمول الرهن

أما القيد فيكون على مستوى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية ويتم ذلك 

 الفقرة األولى من 99 وذلك ما نصت عليه المادة ،بعد القيد على مستوى المحكمة

  .القانون التجاري

  

  

                                                 
  . المتعلق بإنشاء و نظام المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية 1
  . و المتعلق بشهادات المخترعين و إجازات اإلختراع1966 مارس 3 المؤرخ في 54-66ر رقم  األم 2
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 من أجل الحجز على ،اءات الواجب اتباعهاهل اإلجر: ولكن السؤال المطروح

 هي نفسها اإلجراءات التي ينص عليها التشريع ،براءة اإلختراع موضوع الرهن

  المعمول به؟

 القانون المتعلق بحماية اإلختراعات لم يأت بإجراءات خاصة بالحجز  أن باعتبار

امة رغم أن ا الرجوع إلى القواعد الععلين أنه ى ذلك  معن،على براءة اإلختراع

 نجدها تخصص إجراءات خاصة للحجز على براءة اإلختراع 1تشريعات بعض الدول

  .وذلك نظرا للطابع الخاص الذي يتميز به هذا النوع من الملكية،

  :تقديم براءة اإلختراع آحصة في رأس مال الشرآة: الفرع الثالث

 ملكية البراءة تنازل عن اللبداية ال بد من اإلشارة إلى أن هناك فرق بينافي 

  .لصالح شرآة وبين تقديمها آحصة في رأس مالها

أما في ،في الحالة األولى نكون أمام عقد تنازل عادي الذي تطرقنا إليه سابقا

 ونشير إلى أن القانون المتعلق .الحالة الثانية فهي حالة مساهمة في رأس مال الشرآة

 ،ختراع آحصة في رأس مال الشرآةبحماية اإلختراعات لم ينظم مسألة تقديم براءة اإل

 في ظل ى وال حت ،INAPIعلى األقل بالنسبة للقيد على مستوى اإلدارة المختصة 

  2.القانون القديم، هذا يعني أنه علينا الرجوع إلى القواعد العامة

 نجد بأنه  يمكن أن ،3  من القانون التجاري الجزائري79بالرجوع إلى المادة 

 ،مرتبطة في ذلك بالمحل التجاريآحصة في رأس مال الشرآة  االختراعتقدم براءة 

آما أن هذه المادة تنص على تقديم المحل آحصة في رأس مال الشرآة على سبيل 

  .اإلمتالك فقط

 تذآر الحصص التي يمكن أن 416 فنجد المادة  4أما القانون المدني الجزائري

أن تكون الحصة ماال يمكن : تقدم آإسهام في الشرآة وهذه الحصص على نوعين

 وبما أن براءة اإلختراع تمثل حقا ماليا فيمكن أن تقدم آحصة ،ويمكن أن تكون عمال

  . إما على سبيل التملك وإما على سبيل اإلنتفاع،في رأس مال الشرآة

                                                 
  . و المعدل عدة مرات1968 جانفي 2 مثل القانون الفرنسي المتعلق ببراءات اإلختراع الصادر في  1
  . من القانون المدني الجزائري في ما يخص عقد الشرآة 443 إلى 416 الرجوع إلى المواد من  2
  .1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 59-75 األمر رقم  3
  .1975 سبتمبر 26  المؤرخ في 58- 75 األمر رقم  4
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  :في هذا الفرع سوف نعالج الجوانب التالية

يل القواعد الواجب تطبيقها على الحصة على سبيل التملك وعلى سب .1

  .اإلنتفاع

عندما تقدم البراءة آحصة في رأس مال  :على سبيل التملك  )أ 

تصبح الشرآة مالكة لها ف  1 فهي تقدم آحق مالي،الشرآة على سبيل التملك

وتدخل في ذمتها المالية ويمكن أن يتم الحجز عليها، وتتمتع بكل الحقوق التي 

 ،ومتابعة المقلدين آاستئثار اإلستغالل ومنح الرخص ا،آان يتمتع بها صاحبه

 الحصة مقدملأما بالنسبة ، وتلتزم بواجب استغالل اإلختراع ودفع الرسوم السنوية

  .زم بالواجبات بصفته شريكاتفيكون له الحق في التمتع بالحقوق ويل

قدمة آحصة في ـكون أمام براءة اختراع ُم ن:على سبيل اإلنتفاع )ب 

ا اإلحتفاظ بحقه في استرجاع  عندما يشترط صاحبه،الشرآة على سبيل اإلنتفاع

آل الحقوق المترتبة عن البراءة في حالة حل الشرآة فاألحكام التي تسري في 

فخالل  2،هي أحكام عقد اإليجار) أي تقديم الحصة على سبيل اإلنتفاع(هذه الحالة 

 دون أن ، الحق في استغالل اإلختراعفترة حياة الشرآة ال يكون لهذه األخيرة إال

الحق ال في منح الرخص وال في التنازل عن ملكية البراءة، هذا يعني يكون لها 

 وبالمقابل يكون لمقدم ،أنها تكون في وضعية تشبه وضعية المستفيد من الرخصة

 آما يحق له أن ،الحصة نفس الحقوق واإللتزامات التي تمنحها له الشرآة آشريك

 إال إذا تم ،خص للغيريحتفظ بحق استغالل اإلختراع استغالال شخصيا ومنح الر

  3.اإلتفاق على خالف ذلك

  

  

  

  

  
                                                 
1 Voir Albert CHAVANNE –Jean Jacques BURST : Droit de la propriété industrielle .Precie 
DALLOZ.2ème Edition .Paris 1980 page 190. 

  .دني الجزائري من القانون الم422 وفقا للمادة  2
3 Voir Albert CHAVANNE –Jean Jacques BURST :même ouvrage. Page 150. 



 88

  :الضمانات المرتبطة بتقديم براءة اإلختراع آحصة في رأس مال الشرآة.2

  :ضمانات الشرآة.ا 

ال تكون الشرآة المستفيدة من الحصة ملزمة بتقديم أي ضمان لمقدم الحصة ألن 

 الضمان الوحيد هو أن تقومعليه أن يتحمل آل المخاطر ،  شريكاههذا األخير باعتبار

  . باستغالل الحصةالشرآة 

  

  :ضمانات مقدم الحصة.ب 

التي يجب أن  آتلك الضماناتيكون مقدم الحصة ملزما بتقديم ضمانا عن الحصة 

إال أن هذه الضمانات تختلف باختالف الهدف من تقديم الحصة، هل هي .يقدمها البائع

  . فقطعلى سبيل التملك أم من أجل اإلنتفاع بها

على سبيل التملك يكون مقدم الحصة تجاه الشرآة في نفس الحصة فإن آان تقديم 

 المترتبة عن تقديم الحصة على سبيل  اآلثارنأل ،الوضعية التي يكون فيها البائع

 هو نقل حق الملكية آما هو الحال بالنسبة لعقد البيع، اإلختالف الوحيد يتمثل ،التملك

 ، هو دفع مبلغ مالي معين فوري أو مؤجل البيع لمقابل في عقدفإن آان ا، في دفع الثمن

يكون بدون دفع أي مبلغ ،ألن المقابل يتمثل في الحق في التمتع فإن تقديم الحصة 

اإلدارة ، األرباح ، موجودات الشرآة في حالة (بحقوق الشريك في تلك الشرآة 

  ).التصفية

 في أن إلغاء ،ة أن يقدمهاوتظهر أهمية الضمانات التي يجب على صاحب الحص

يب ع بشوبكون أمام عقد شرآة منفي هذه الحالة فالبراءة يرتب نتائج خطيرة، 

  . وهمية تكونطالن، ألن الحصةبوبالتالي يؤدي إلى ال

 الذي يمكن أن يكون خالل ،أما في ما يخص تقديم الحصة على سبيل اإلنتفاع

صة يكون في وضعية المانح  فإن صاحب الح،فترة حياة الشرآة أو أقل من ذلك

  1.لرخصة اإلستغالل من حيث الحقوق واإللتزامات

 

 

  

                                                 
1 Voir Albert CHAVANNE –Jean Jacques BURST :même ouvrage. Page 151. 
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  :حقوق مقدم الحصة في حالة تصفية الشرآة.3

لشريك المقدم للحصة لعندما يكون تقديم الحصة على سبيل التملك فال يكون 

  .حقوقا أآثر من حقوق الشرآاء اآلخرين على تلك البراءة

آموجود من موجودات الشرآة تقسم موجودات فإذا بيعت براءة اإلختراع 

أما إذا آانت الحصة المقدمة على سبيل اإلنتفاع ،اء مع بقية الشرآاءمالشرآة قسمة الغر

  1.فيكون لهذا الشريك الحق في استرجاع البراءة

  

  منح الرخص الستغالل اإلختراع: الفرع الرابع

يمكن : " على ما يلي من القانون المتعلق بحماية اإلختراعات24تنص المادة 

ستغالل اختراعه بواسطة اللصاحب براءة اإلختراع أن يمنح شخص آخر رخصة 

  ".عقد

 ، الوحيد الذي بإمكانه استغالل اإلختراع الشخصباعتبار أن صاحب البراءة هو

 ذا األخير فال يجوز للغير أن يستغله إال إذا منحت له،ألنه يتمتع بحق استئثار اإلستغالل

وهو .  فهو إذن على شكل إيجار للفكرة المخترعة،ل صاحب البراءةرخصة من قب

يختلف عن الترخيص اإلجباري الذي يمنح الحق للغير باستغالل اإلختراع بدون رضا 

صاحب البراءة في حالة عدم قيام هذا األخير باستغالل اإلختراع أو وجود عيب أو 

  .نقص في اإلستغالل

مشرع الجزائري في النظام القانوني الجديد ومن آثار المساواة التي آرسها ال

 أنه يسمح ، بين المخترع الجزائري والمخترع األجنبي،الخاص بحماية اإلختراعات

 للغير الستغالل  رخصة منحب بعد الحصول على حق ملكية اإلختراع ،لكليهما

 حيث آان صاحب ،2 الشيء الذي لم يكن موجودا في ظل القانون السابق،اإلختراع 

 ألنه ،هو الوحيد الذي آان بإمكانه منح الرخص)  المخترع األجنبي(زة اإلختراع إجا

  .آان يتمتع بحق ملكية الفكرة المخترعة

  

  
                                                 
1 Voir :Bruno PHILIP : Droit et pratique des brevets d’invention (France –Etranger –Brevets 
Européen) Collection Française.« Ce qu’il faut savoir »Encyclopédie. DELMAS .2ème Edition 
.Paris 1977. pageL8 

  . المتعلق بشهادات المخترعين و إجازات اإلختراع1966 مارس 3 المؤرخ في 54-66 األمر رقم  2
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 وهي المادة ، من القانون المتعلق بحماية اإلختراعات24ومن خالل المادة 

نستخلص من العبارة التي جاءت فيها و هي رخص الالوحيدة التي تنظم مسألة منح 

أن منح الرخص الستغالل اإلختراع يكون بموجب عقد يبرم بين "بواسطة عقد:"

  .صاحب البراءة و الغير

وبما أن عقد الترخيص  الستغالل براءة اإلختراع هو من بين العقود غير 

 فبالنسبة للشروط ،لعامة من حيث شروط إبرامه ا فهو إذن يخضع للقواعد،المسماة

تطرقنا إليها عندما تناولنا موضوع عقد التنازل الموضوعية هي نفس الشروط التي 

ح الرخصة، وشرط نتوفر صفة مالك البراءة عند موجوب  أي ،عن ملكية البراءة

 الفرق الوحيد هو الهدف من ، أي وجود اختراع محمي بموجب براءة اإلختراع،المحل

مستفيد  ليس في التنازل عن الملكية وإنما هو منح رخصة لل،إبرام العقد والمتمثل

  وذلك مقابل مبلغ من ،ق عليها في العقدف حسب المدة الزمنية المت،الستغالل اإلختراع

  .المال يدفع آما هو معمول في عقود اإليجار

لم  التي 24ي ما يخص شرط الكتابة فنجد المادة فأما بالنسبة للشروط الشكلية ف

 في حين ،"دة في العقدالبنود الوار"تشترط ذلك صراحة إال من خالل استعمال عبارة 

 أيضا ينصالذي آان ) 3 الفقرة 41:م( آان واضحا في هذا الشأن 1أن القانون القديم

على إلزامية القيد في السجل الخاص باإلجازات الشيء الذي لم يرد في القانون 

 المتعلق بالمعهد الوطني 3 من المرسوم التنفيذي2 الفقرة 8 رغم أن المادة 2،الجديد

تسجيل : "للملكية الصناعية تنص على أنه من اختصاصات هذا المعهد هوالجزائري 

  ".عقود الترخيص

 نجده في الفقرة الثانية منها ، السالفة الذآر24أما عن الجديد الذي جاءت به المادة 

ال يعتد بالبنود الواردة في العقود المتصلة بالرخصة إذا : "التي تنص على ما يلي

 حدودا ناجمة عن ، في المجال الصناعي أو التجاري مشتري الرخصةلى ع،فرضت

  ".الحقوق التي تخولها براءة اإلختراع أو التي ال تكون ضرورية لحماية هذه الحقوق

  

                                                 
  .ت اإلختراع المتعلق بشهادات المخترعين و إجازا1966 مارس 3 المؤرخ في 54-66 األمر رقم  1
  . و المتعلق بحماية اإلختراعات1993 ديسمبر 7 المؤرخ في 17-93 المرسوم التشريعي رقم  2
  : المؤرخ في 68-98:  رقم  3



 91

  

 أن المشرع الجزائري من جهة يمنح حرية ،ما يستخلص من خالل هذه الفقرة

حرية التجارة  وهو ما يتماشى ومبدأ ،آاملة في التعاقد بين األطراف في عقد الترخيص

 وهي حدود شرعية بالنسبة للبنود ، يضع حدوداه ومن جهة أخرى نجد،والصناعة

 الهدف منها هو الحفاظ على الحقوق التي تخولها براءة  ال يكون  أو أنه،التعسفية

آأن يشترط صاحب البراءة على .  فيكون الشرط باطال والعقد صحيحا،اإلختراع

منتوج الناتج عن استغالل اإلختراع إال بشروط المستفيد من الرخصة عدم بيع ال

  1.محددة

 هو أن عقد الترخيص تختلف أشكاله باختالف البنود ،ما تجدر اإلشارة إليهمو

 آما تختلف ، لذلك يعد عقدا غير مسمى، ألنها من وضع أطراف العقد،التي يحتويها

  .دوتتنوع الحقوق والواجبات المتبادلة بين األطراف بتنوع هذه العقو

  :أشكال عقد الترخيص .1

 ،يمكن أن يكون عقد الترخيص بمقابل آما يمكن أن يكون بدون مقابل  )أ 

ولكن غالبا ما يكون على الشكل األول، يتفق الطرفان على أن أحدهما يسمح 

 أي ،ما دفعة واحدة،إلآلخرباستغالل اإلختراع مقابل حصوله على مبلغ معين من المال

سنويا أو (شكل دفعات تحسب على أساس النسب  أو على ،عر يحدد سالفاسأن ال

م اإلتفاق على أن يكون المقابل جزءا تآأن ي(آما يمكن أن يكون المقابل عيني ). شهريا

  ).من اإلنتاج

 ويكون ذلك ،يمكن أن تكون الرخصة عادية آما يمكن أن تكون استئثارية   )ب

 البراءة بحقه في  فتكون الرخصة عادية عندما يحتفظ صاحب،حسب اتفاق الطرفين

 إال .وتكون استئثارية في حالة العكس،باستغالل اإلختراع بنفسه و أمنح رخصة أخرى 

أنه يمكن للعقد أن يتضمن شرطا مفاده إمكانية صاحب البراءة استغالل اإلختراع رغم 

  .أن الرخصة استئثارية

 آما ويمكن أن يكون اإلستئثار الذي نص عليه عقد الترخيص اإلستئثاري عاما

   فإذا آان ، أو محدد المدة من حيث الهدف،يمكن أن يكون في حدود إقليمية معينة

  
                                                 
1  Voir :George RIPERT-Rewe ROBLOT :traité de droit commercial .Librairie générale de droit 
et de jurisprudence .Tome II .14ème Edition .Paris 1991. page 413. 
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 يحق لصاحب البراءة أن يمنح رخص هاإلستئثار محدد إقليميا فهذا يعني بأن

  1.أخرى في أقاليم أخرى أو أنه يستغل فيها اإلختراع بنفسه

  

  

  :حقوق وواجبات صاحب الرخصة التعاقدية .2

واجبات  أيضا ذلك فنحن نقصد ب،ق وواجبات صاحب الرخصةعندما نقول حقو

 وهي تختلف باختالف ما يتفق على األطراف وغالبا ما تكون ، صاحب البراءةحقوقو

  :آالتالي

 أي ،يكون لصاحب الرخصة الحق في استغالل اإلختراع حسب اإلتفاق −

 الوسائل إما بصفة عادية أو بصفة استئثارية وبذلك يكون له الحق في الحصول على

  2.اإلستغالل الالزم تحقيق التي هي بحوزة صاحب البراءة  حتى يتمكن من

 SOUS :آما يكون لصاحب الرخصة الحق في منح الرخص من الباطن −

LICENCE    واإلستفادة من التكونولوجياSAVOIR FAIRE 3 صاحب البراءةايملكه يتلا ، 

  آأن يسمح له باستغالل ،براءة التي تدخل على اإلختراع موضوع ال التحسيناتوآذلك

 إلى غير ذلك من الحقوق التي 4شهادة اإلضافة التي يتحصل عليها صاحب البراءة

  .خالل ما يتفق عليه في العقدمن يمكن لصاحب الرخصة أن يستفيد منها 

 ، يكون صاحب الرخصة ملزما بدفع ثمن حصوله على حق اإلستغالل،وبالمقابل

 فهو إذن حق وواجب في نفس ، باستغالل اإلختراعأيضا ومن جهة أخرى يكون ملزما

الترخيص من بين ما يترتب عنه أنه ينقل إلتزامات صاحب البراءة ن عقد ، ألالوقت

تجاه المجتمع و هو اإللتزام باستغالل اإلختراع،و في حالة عدم إحترام أو تنفيذ هذا 

 .الواجب يكون لصاحب البراءة الحق في طلب الفسخ

  
                                                 
1 Voir Buno PHILIP : même ouvrage. page :M3 
2 Voir Buno PHILIP : même ouvrage. page :M4 

 يمكن أن يكون اإلختراع قابال للحماية و لكن لم تصدر بشأنه براءة إختراع ،آما يمكن أن تكون  طريقة في التنظيم أو تقنية  3
  :حسب الفقيه .(savoir faire)معنية للتكوين 

ELIE ALFANDARI :Droit des affaires )les cadres généraux- l’entreprise –les activités) Edition 
LITEC.Paris. 1993.page :340. 
4 Voir :George RIPERT .Rewe ROBLOT :traité de droit commercial .Librairie Générale de 
droit et de jurisprudence .Tome II .14ème Edition .Paris 1991.page 417. 
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األحكام الواجب تطبيقها على الملكية المشترآة لبراءة : لثانيالمطلب ا

  .اإلختراع

في هذا المطلب علينا أن نبحث في ما إذا آان القانون الخاص بحماية اإلختراعات 

 أم أنه ترك مسألة تنظيمها ،يتضمن أحكام خاصة بالملكية المشترآة لبراءة اإلختراع

فيها الملكية مشترآة لنفس  ر الحاالت التي تكونإلى القواعد العامة، بعد التطرق إلى ذآ

  .البراءة

  :حاالت الملكية المشرآة لبراءة اإلختراع: الفرع األول

:  من القانون المتعلق بحماية اإلختراعات على ما يلي2 الفقرة 10تنص المادة 

فإن الحق في براءة ،إذا اشترك شخصان أو عدة أشخاص جماعيا في إنجاز اختراع "

هم حق من للبارهم شرآاء في اإلختراع أو ملك اع ملك مشترك بينهم باعتاإلختر

  ".امتالآه

 إال أن حق الملكية المشترآة 1،نفس المفهوم آان سائدا في ظل القانون السابق

 ألن الفئة الثانية آان لها ، حق المخترعين األجانب دون المخترعين الجزائرييننآان م

 الفقرة 7المادة (لتي تثبت فقط أنهم قد أنجزوا اإلختراع الحق في اإلشتراك في الشهادة ا

  ).2 الفقرة12  المادة2

راءة اإلختراع وفقا للمادة بوبالنسبة للحاالت التي تنشأ عنها الملكية المشترآة ل

  :ة السالفة الذآر فهي آالتاليني في فقرتها الثا10

ويين من في حالة اشتراك شخصان أو أآثر سواءا آانوا طبيعيين أو معن -1

 فتذآر ، يمكنهم إيداع طلب موحد لطلب براءة اإلختراع،أجل إنجاز عمل جماعي

  . دون استثناءاأسماؤهم آله

 تكون البراءة ،في حالة وفاة صاحب براءة اإلختراع وترك عدة ورثة -2

انتقال الملكية عن طريق (ملكا لهم على الشيوع في انتظار حصول القسمة بينهم 

  ).اإلرث

إذا قام صاحب البراءة بالتنازل عن ملكية البراءة تنازال آليا في حالة ما  -3

  .لصالح مجموعة من المستفيدين

                                                 
  . و المتعلق بشهادات المخترعين و إجازات اإلختراع1966 مارس 3 المؤرخ في 54-66 األمر رقم  1
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في حالة ما إذا آان التنازل عن البراءة تنازال جزئيا من حيث المكان  -4

  1. له و المتنازلفتصبح ملكية البراءة مشترآة بين المتنازل

لبراءة يمكن  من قبل الغير ضد صاحب ا2إستحقاقفي حالة رفع دعوى  -5

بين صاحب براءة اإلختراع  (3 أن تقرر اإلشتراك في ملكية نفس البراءةةللمحكم

 ).وصاحب دعوى اإلستحقاق

  

تطبيق القواعد العامة المتعلقة بالملكية على الشيوع في غياب : الفرع الثاني

  .عقد يربط بين الشرآاء

لتصرف في ملكية  فيه على آيفية افقفي حالة وجود عقد مبرم بين الشرآاء يت

فقد  4. فإنه البد من احترام إرادة األطراف ألن العقد شريعة المتعاقدين،براءة اإلختراع

 غير المتساوية  أو ،يتم اإلتفاق على اإلستغالل المشترك لإلختراع مع القسمة المتساوية

 على أن يتحمل وحده ،لألرباح أو العكس ينفرد آل شريك باستغالل اإلختراع بمفرده

  .لخسائر ويستفيد من األرباح بمفردها

ة  من ملكيتهآما يمكنهم اإلتفاق على إمكانية آل شريك في التنازل عن حص

ويمكنهم اإلتفاق على ، شخص آخر لالبراءة لشخص آخر أو منح رخصة استغالل

  .متابعة المقلدين إما معا أو منفصلين

 الرجوع إلى القواعد ولكن في حالة عدم وجود هذا العقد أو اإلتفاق فال بد من

 إلى  713 القانون المدني من المادة هاالعامة المتعلقة بالملكية على الشيوع التي يتضمن

 على أحكام 5، وذلك لعدم احتواء القانون الخاص بحماية اإلختراعات742المادة 

سائدا أيضا في ظل القانون  خاصة تنظم الملكية المشترآة للبراءة وهذا ما آان

 تتميز بطابع ، أي ملكية براءة اإلختراع،كن باعتبار أن هذا النوع من الملكيةول.القديم

األحكام المتعلقة بالملكية على (خاص آونها ملكية غير مادية فإن تطبيق هذه األحكام 

                                                 
1 Voir Albert CHAVANNE .Jean Jacques BURST :Droit de la propriété industrielle .Precie 
DALLOZ.2ème Edition Paris 1980.page 131  

  . و هي دعوى قضائية يرفعها الغير يثبت فيها أنه صاحب اإلختراع الحقيقي 2
3 Voir :Bruno PHILIP: Droit et pratique des brevets d’invention (France–Etranger –Brevets 
Européen) Collection Française.« Ce qu’il faut savoir »Encyclopédie. DELMAS.2ème Edition 
.Paris 1977.page I11. 

  . من القانون المدني الجزائري107-106: المواد  4
   .1993 ديسمبر 7 المؤرخ في 17-93 المرسوم التشريعي رقم  5
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 أو تخصيص أحكام خاصة بالملكية 1يحتاج إلى تدخل اإلجتهاد القضائي) الشيوع

  .المشترآة لبراءة اإلختراع

مكننا اقتراح أحكام خاصة بالملكية المشترآة لبراءة اإلختراع والتي وأخيرا ي

 المتعلق بحماية اإلختراعات السالف 17-93ها في المرسوم التشريعي رقم جاريمكن إد

 من نموذج قانون البراءات الذي اقترحته 141الذآر وقد تم استخراجها من المادة 

  : وهي آالتالي2دول الناميةالمنظمة العالمية للملكية الفكرية لفائدة ال

  

  :في الفقرة األولى
عندما يشترك مجموعة من أشخاص في ملكية براءة اإلختراع، يكون لكل واحد "

ة أو انتقالها عن طريق اإلرث ءن البرامصته ح الحق في التنازل عن ،منهم على انفراد

 غل اإلختراع في البلد الذي صدرت فيهست تقليد ضد آل شخص ي دعوىفعرأو 

 آما أن استغالل اإلختراع في البلد الذي ،لك بدون اتفاق آل الشرآاءذ و،البراءة

 لكن ال يحق ،صدرت فيه البراءة ال يستلزم الحصول على موافقة جميع الشرآاء

ألحدهم أن يتنازل عن البراءة أو يمنح للغير رخصة الستغالل اإلختراع المحمي 

  .رآاءبموجب تلك البراءة إال بموافقة جميع الش

  

  :الفقرة الثانيةفي 
أحكام هذه المادة تكون قابلة للتطبيق في حالة عدم وجود اتفاق بين أصحاب " 

  ".البراءة

 المشرع ن أ،ما يمكن استخالصه من خالل ما تطرقنا إليه في هذا الفصل

الجزائري لم يخالف الفقه الذي عالج مسألة الطبيعة القانونية للملكية التي ترد على 

ملكية غير (في آونها ملكية من نوع خاص ) ملكية الفكرة المخترعة(اإلختراع براءة 

  .وأنها ملكية مؤقتة آما أنها حق مالي يمكن لصاحبها أن يتصرف فيها) مادية

  

  
                                                 
1 Voir Bruno PHILIP : même ouvrage. page I 11. 
2 Voir Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle(OMPI) .Loi type de l’ OMPI pour 
les pays en développement concernant les inventions (brevets d’invention) OMPI volume I 
.GENEVE.1979.page30. 
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 قابل للتعرض للتعدي من قبل الغير ، وفقا للتشريع الجزائري،إال أن هذا الحق

 ما يؤدي إلى النتائج هوحص المسبق و وذلك نظرا لعدم األخذ بنظام الف،بكل سهولة

  :التالية

إصدار عدة براءات بشأن نفس إلى عدم األخذ بنظام الفحص المسبق يؤدي  

  .اإلختراع

 الحق طرفا في ب ويكون صاح، القضاءم اإللغاء أماوىعادتراآم قضايا  

ي يكون ملزما بإثبات تمتعه بحق األولوية مما يؤدي إلى إمكانية التعطيل فف ،النزاع

  .استغالل براءته

فقدان تتوفر فيها شروط اإلستحقاق يؤدي إلغاء براءات اإلختراع التي لم  

المعنيين باألمر للحقوق التي اآتسبوها  سابقا نتيجة المعامالت التي تمت على هذه 

مع العلم أنه يمكن التقليل من هذه النتائج ) إلخ... تنازل، رخص اإلستغالل (البراءات 

نت اإلدارة المختصة بإصدار البراءات تتولى مهمة فحص الشروط السلبية لو آا

  .الموضوعية الواجب توافرها إلصدار البراءات

ليل من القيمة قؤدي لألسف الشديد إلى الت يالصعوباتووجود هذه المشاآل  

ية التي من المفروض أن تتمتع بها براءة اإلختراع خاصة وأنها تمثل قيمة دااإلقتص

ومن ناحية أخرى، من خالل تطرقنا إلى العقود التي ، هذا من ناحيةمالية لصاحبها 

 الحظنا أن  المشرع الجزائري قد  ته أن يلجأ إليها للتمتع بملكيةالبراءيمكن لصاحب 

 التي 1قيود الدون أن يفرض عليهالمحمي أعطى حرية آاملة للتصرف في اإلختراع 

 معنى  فهي إذن ملكية خاصة بأتّم،هايمكن أن تشكل عائقا أمام حرية التصرف في ملكيت

 فقط أنها محددة المدة وقابلة للسقوط لألسباب التي تطرقنا إليها سابقا، يبقى على ،الكلمة

نا عليها الضوء طيدخل التعديالت الالزمة لمأل الفراغات التي سلالمشرع الجزائري أنُ 

 ،فرها في العقود خاصة في ما يتعلق بالشروط الشكلية الواجب توا،في هذا الفصل

ووضع أحكام خاصة يتم إدراجها في التشريع الجديد المتعلق بحماية اإلختراعات آتلك 

  .يةكالتي قمنا باقتراحها نظرا للطابع الخاص الذي تتمتع به هذا النوع من المل
  
  

                                                 
  . السالف الذآر17-93 من المرسوم التشريعي رقم 24 من المادة 2 ما عدا تلك التي وردت في الفقرة  1
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  الثــاني الفصـــل

تـراع في ـخحق صاحب براءة اإل
  التمتع بصفـة المخـترع
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على ما يلي  1 مــن القانون المتعلق بحمــاية االختراعات3 الفقرة 10ص المادة تن

  " يـــحق للمخترع أو المخترعين أن تذآــر أسماؤهم في طلب براءة االختراع: " 

 أي أنــه هو مــن حقق أو مــن ،بصفــة المخترعــع متفـــهو إذن الحق في الت

ن فإنــهم يشترآون في ولمخترعون متعددأنجز ذلك االختراع، و حتى و لو آان ا

  . من القانون السابق الذآــر10 من المادة 4الصفــة حسب الفقرة 

و لكــن فقط  2و قد آان هذا الحق مضمونــا أيضا في ظــل  القانون القديم 

يضمــن 4حيث أن القانون الجديد . 3عندمــا  يكون االختراع قد أنــجز خــارج المنشأة

لتمتــع بصفـــة المخترع حتى و لو آان االختراع قد أنــجز في إطــار الحق في ا

: "  مــن القانون الجديد على ما يلي 10 من المادة 4 حيث تنص الفقرة ،اختراع خدمــة

و ما " … يحق للمخترع أن يشترط ذآــر اسمه … هو المخترع  المودعإذا لم يكــن

ادة ما يكون مودع الطلب هــو المخترع و بالتالي  أنــه ع،يفهــم من خــالل  هذه الفقرة

يكون له الحق في ملكيــة  اختراعــه باإلضــافة إلى ذلك الحق في صفــة المخترع ، 

هو الجانب الذي يهمنـــا، هذا ما يؤدي بنـا إلى استثنــاء حــالة التمتـــع بصفـــة و

  .المخترع دون الحصول على حــق ملكيــة البراءة

مــا هي الحاالت التي يتحقق فيهــا ذلك، أي التمتـــع : ؤال المطروح اآلن الســ

و مــا هي  بحق  ملكيــة براءة االختراع باإلضــافة إلى ذلك التمتــع بصفــة المخترع ؟

ينظــر  المخترع ؟ أو بمعنى آخر، آيف الجزائري بصفــة المشرع درجــة اهتمام

   الجزائري إلى هذا الحق؟ المشرع

   :مبحثينلإلجــابة على هذه التساؤالت خصصنــا لهذا الفصل 

  

  

  
                                                 

  . ، المتعلق بحماية االختراعات1993 ديسمبر 7 المؤرخ في 17- 93 المرسوم التشريعي رقم 1
  . و المتعلق بشهادات المخترعين و إجازات االختراع1966 مــارس 3 المؤرخ في 54 -66 األمــر رقم 2
   107. الثاني من بحثنــا  صلمبحث الرجوع إلى  المطلب األول  من ا3
  . السالف الذآـر17-93 المرسوم التشريعي  رقم 4
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 التي يكون فيهــا صاحب البراءة متمتــعا بصفــة  الحاالت:المبـــحث األول 

  .المخترع

 فيه إلى فقرة أن صفــة المخترع حــق أدبي ال يجوز  تتطرق:المبحث الثاني 

  .التصرف فيه 

ن فيهــا صاحب براءة االختراع متمتــعا الحاالت التي يكو :المبحث األول 

  .بصفـــة المخترع

 سوف نتطرق إلى الحاالت التي تجتــمع فيهــا صفــة صاحب ، المبحثهذافي 

منجز الالبراءة بصفــة المخترع، و يكون ذلك عنــدمــا يكون صاحب  البراءة هــو 

  : البعض و يكون ذلك ألنــه قد يحدث أن تنفصل  الصفتــان عن بعضهــا  1لالختراع 

 آأن يكــون ، منجز االختراع منعندمــا  يكون صاحب البراءة ليس هــو -1

  .مودع الطلب شــرآــة أو المؤسســة التي يــعمل فيهــا المخترع

و قد يكــون منجز االختراع يتمتــع  بصفــة المخترع و لكن دون أن يكون  -2

 اختراع خــدمــة التي نصت عليه ،ختراعلــه الحق في ملكيــة البراءة آأن  يكون اال

 بغض النظر عن 2القانون المتعلق بحماية االختراعات  من17 و 16المواد 

  .االستـثـناءات التي جاءت بها هذه المواد

و نــكون أمــام اختراع خدمة عندمــا يتم إنجازه من قبل مخترع تربطــه عالقة 

  :عمل بينــه و بين الغير و ذلك في حالتين

  .حــةارص تسنــد إليــه هذه المهمــة ،راعإما أن يوآل  إليه مهمــة اخت  )أ 

إمــا  أن يقوم بإنجاز االختراع ليس في  إطار مهمــة اخترع بل  )ب 

  . أو وسائلهــا/بمناسبــة تنفيذ وظــائف المؤسســة باستعمال تقنياتــها و

  

                                                 
 األول  الذي يودع الطلب يعد صاحب االختراع، ألنــه ليس بإمكان INAPIصة بإصــدار البراءات  بالنسبــة لإلدارة المخت1

 السالف الذآر تنص  على 17-93 من المرسوم رقم 13اإلدارة التأآد في ما إذا آان المودع هو المخترع الحقيقي آما أن المادة 
  ..."…يعد المخترع .. …ألول الذي يودع طلب بـــراءة االختراع  آـــان ا،إذا لم يثبت اغتصاب االختراع قضائيا: " أنــه 

  . السالف الذآر17- 93 المرسوم التشريعي رقم 2
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لمشرع الجزائري  بالنسبــة ما تــجدر إليه اإلشارة أن الجديد الذي جــاء بــه امو 

و صفـــة  صفـــة صاحب البراءة: للمخترع الجزائري هــو إمكانية التمتــع بالصفتين 

  .   الشيء الذي لم يكــن يحلم  به في ظل القانون القديم ،المخترع

و بما أن الحاالت التي يمكــن فيهــا لصاحب البراءة أن يتمتــع بصفــة المخترع 

  :   فإننــا نخصص لكل حــالة مطلب،لتينمنحصرة في حا

  . حــالة إنــجاز االختراع خــارج إطــار مهمــة االختراع:المطــلب األول 

  . حــالة إنــجاز االختراع في إطــار مهمــة االختراع:المطلب الثــاني 

  .حــالة إنــجاز االختراع خــارج إطــار مهمـــة االختراع : المطلب األول 

  : ن لصاحب البراءة أن يكون متمتــعا بصفــة المخترع في حالتين يمكــ

إنــجاز االختراع بطــريقة مستقلة نتطرق إليهــا في الفرع األول  : الحالة األولى

 .  

الوظــائف أو في إطار نشاط المؤسســـة  تنفيذ بمنــاسبـــة : الحالة الثانية

  .ليها في الفرع الثاني باستخدام تقنياتــها أو وسائلهــا، نتطرق إ

  إنــجاز االختراع بطريقــة مستقلة: الفــــــرع األول 

و  1في هذه الحالة يكون االختراع قد أنــجز خــارج إطــار اختراع خدمــة 

فيكون  2 ، من القانون المتعلق بحماية االختراعات17 و16بالتالي خارج أحكام المواد 

ختراع خارج النشاطات التي يمارسهـا في المؤسســة المخترع في هذه الحالة منجزا لال

و يكون مستقال عن آل الروابط التعاقدية مــع أي آان و يقوم  3 ،التي يعمل فيهــا

  بنشاطات اختراعية بعيدة آل البعد أو ليست لها أي عالقة مــع الواجبات 

  

  

                                                 
    99 صث األول من هذا الفصل من  بحثنـا عن الحاالت التي نكون فيهـا أمام اختراع خدمـة الرجوع إلى مقدمــة المبح1
   المتعلق بحماية االختراعات1993سمبر  دي7 المؤرخ في 17-93 المرسوم التشريعي  رقم 2

3 Voir  Alain CASALANGA Brevets d’invention, marques et modèles – Librairie générale de 
droit  et de jurisprudence PARIS – 1970 ; P : 35 
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 مــهندسالأن يقوم  آ1 ،التي يلتزم بهــا في إطــار العقود التي يبرمــها مع الغير

  و في  هذه الحالة ، يعمل في مؤسسـة األشغال العمومية باختراع عصا للصيدالذي 

طلب البراءة يتم إيداعــه باسم المهندس الذي يكون له آامل الحريـــة في التصرف في 

 10فيصبــح صاحب براءة يتمتــع بصفــة المخترع  و ذلك وفقا للمادة ، 2اختراعه

  .ن القانون المتعلق بحماية االختراعات السالف الذآر م3الفقرة 

 إطار إنــــجاز االختراع بمناسبـــة تنفيذ الوظائف أو في:  الفـــــــرع الثاني 

  .نشاط المؤسســـة باستخدام تقنياتــها أو وسائلهــا

 المتعلق بحماية االختراعات 17-93 من المرسوم رقم 1 الفقرة 17تنص  المادة 

 االختراع الذي ينجـــزه شخص أو عــدة ،يــعد اختراع  خدمــة: " يلي على ما 

 و ذلك 16أشخاص  بمقتضى اتـــفاقية غير االتفاقية المنصوص عليهــا في المادة 

  ." أو وسائلهــا/باستخدام تقنيات المؤسســة و

 و في هذه الحالة فإن االختراع لم ينجــز في إطــار مهمــة اختراع و هي  تلك

 مــن القانون المتعلق بـــحماية 1 الفقـــرة 16االتــفاقية التي أشارت إليهــا المادة 

االختراعات و إنــما يكون في إطار عقد عمــل أو اتفاقية جــماعية بين العامل و 

 دون أن تستنــد إليه خصيصــا مهمــة االختراع، ،المؤسســـة لممــارسة نشاطاتهــا

 وذلك بمناسبــــة ،مل في هذه الحالة إلى تــحقيق عمل اختراعيبحيث قد يلجأ العا

  .و وسائلهــا/  باستخــدام تقنياتــها أو،تنفيــذ وظــائف المؤسســـة التي يعمــل لديهـــا

 السالفة 17 مــن المادة 1 فإن االتفاقيـــة التي أشارت إليهــا الفقرة ،في هذه الحالة

 و ذلك مــا نصت عليه ،قوق التي تعود إلى المؤسســـةالذآــر هي التي تــحدد الح

و في هذا اإلطــار : "  من نفس القانون التي تنص على ما يلي 17 مــن المادة 2الفقرة 

  ".يجب  أن تـحدد االتــفاقية الحقوق التي تعود إلى المؤسســة من االختراع 

  
                                                 
1Voir  Paul Roubier : Le droit  de la propriété industrielle – Librairie de  receuil – Paris 1952- 
P : 45. 
  
2 Voir  Alain CASALANGA même ouvrage P 36. 
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رم بيــن العامل و المؤسســة ما يفهــم من خالل  هذه الفقرة أن االتفاقية التي  تب

هي شــريعــة  المتعاقدين، فــهي التي تــحدد الحقوق التي تعود إلى المؤسســة من 

  . االختراع

االتفاق على أن تــكون البراءة ملكــا للمخترع مـع إمكانية ممارستــها فقد يتم 

  .شترآا بينــهماو قد يتــم االتفاق  على أن تــكون البراءة ملكــا م، لبعض الحقوق

آمــا يمكــن أن تنص بنــود االتفاقيـــة على أن البراءة تكــون ملكـــا للمؤسسة و 

بالمقابل يتحصل العامل  باإلضافة إلى راتبــه الشهري ، على مكافئـــة خــاصة عن آل 

 ألنــه حاليا ال يوجـد مــا هو أصـعب من المشاآل  التي تطرحها ،1اختراع ينــجزه 

عالقة التي تربط بين العـامل  و رب العمل  في ميدان حمــاية االختراعات، التي ال

ما تحل بتدخــل االجتــهاد القضــائي في غــياب   2 غالبا، آما يقول  بعض الفقهــاء

  .العقد أو االتفاقيــة الجماعية

أي  أن الصفتــان  هيو النتيجـــة التي  توصلنــا إليهــا من خالل هذا الفرع

 ال يمكن أن يجتمــعا لدى المخترع حتى و لو  ،صفــة المالك للبراءة و صفــة المخترع

 إال إذا منــحت االتــفاقية ،آان يعمــل لدى مؤسســة في الحالة التي تطرقنـــا إليهــا

الحق للعامل في ملكيـــة االختراع مــع تحديد الحقوق التي تعود إلى المؤسســـة ، أو 

  . إذا نصت على أن الملكيــة تكون مشترآــة  بينــه و بين المؤسســةما في حالة

  حـــالة إنـــجاز االختراع في إطــار مهمــة االختراع: المطلب الثاني 

 3 في فقرتــها األولى من القانون المتعلق  بحمــاية االختراعات 16تنص  المادة 

 ، الذي ينجزه شــخص أو عدة أشخاص االختراع،يعــد اختراع خــدمــة"  :على ما يلي

خالل تنفيذ عقد عمــل يتضمــن القيام بمهمــة اختراع تسنــد إلى المخترع أو 

  ".   المخترعين صراحــة 

                                                 
1 Voir  Alain CASALANGA Brevets d’invention, marques et modèles – Librairie générale de 
droit et de jurisprudence – Paris 1970- P 35. 
  PAUL ROUBIER Voir.   PAUL ROUBIER - même ouvrage – P 36 مثل الفقيه الفرنسي 2

  . و المتعلق بحماية االختراعات1993 ديسمبر 7 المؤرخ في 17- 93 المرسوم التشريعي رقم 3
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 هــو ، و الذي يربط بين العامل و المؤسســة،فالعــقد الذي أشارت إليه هذه الفقرة

له المؤسســة مهمــة محددة و عقد خــاص في مقابل األجر الذي يتلقاه العامل تسند 

المتمثلــة في إنــجاز اختراع هذا االختراع يعــد اختراع خــدمــة يكون ملكـا 

للمؤسســة آــقاعدة عــامــة، و بالتالي ال يكون للعامل إال الحق في التمتــع بصفــة 

  .المخترع دون الحق في ملكيــة االختراع

 من المادة 3 و الفقرة 2و ما أشارت إليـــه الفقــرة  هـ،أمـا االستثنــاء الذي يهمنــا

 السالفة الذآر، فــمن خالل ذلك يمكــن لصفــة  صاحب البراءة و صفـة المخترع 16

  :أن تجتـمعا في شخــص واحد و هو العامل و ذلك في حالتيــن 

ــا في  وجــود اتـفاقيــة خــاصة بين المؤسســة و المخترع نتناولهـ:الحالة األولى

  .الفرع األول 

 تــخلي  المؤسســـة صراحــة عــن حق امتالك االختراع : الحالة الثانية

  .نتنــاولها في الفرع الثاني

  . و المخترعوجــود اتــفاقيــة خــاصة بين المؤسســة: الـــفرع  األول 

ا يلي على م 1 مـن القانون المتعلق بــحماية االختراعات 2 الفقرة 16تنص المادة 

يــعود للمؤسسـة حق امتالك االختـــراع إذا لـم تكن هناك اتــفاقيـــة خـــاصة بين :" 

  ".المؤسســـة و المخـــترع 

يكون للمؤسســة الحق في التمتــع بملكيــة االختراع إذا قام وفقا لهذه المادة 

ال إذا وجــد اتــفاق العامل بتــحقيقه في إطــار مهمــة اختراع أسندت إليه من قبلهــا، إ

 يتــم االتفاق على أن يكون نآأ . العامقيدبينــهما يقضي على خــالف ذلك، فالخاص ي

و  .حــق امتالك االختراع  للعامل أو االتفاق على أن تــكون الملكيــة مشترآــة بينهمــا

  .في آلتــا الحالتين يكــون صاحب البراءة متمتــعا بصفــة المخترع

  

  

  

                                                 
  .نفس المرسوم التشريعي 1



 104

  . االختراعحـــالة تــخلي المؤسســـة صــراحــة عــن حق امتالك: ع الثــانيالفر

 الفقرة الثالثـــة من القانون المتعلق بحمــاية االختراعات على ما 16تنــص المادة 

  1" إذا تــخلت المؤسســة عــن هذا الحق صــراحــة يصبــح ملكا  للمخترع : " يلي 

 المترتب عــن حق المؤسســة في ملكيــة االختراع الذي و هــو االستثنــاء الثاني

أنــجز في إطــار مهمــة االختراع يتمثل في إعالن المؤسســة صــراحــة عن التخلي 

  .عن ملكيــة االختراع

في هذه الحالة أيضا يكــون صاحب براءة االختراع متمتــعا بصفـــة المخترع، و 

و "  صراحــة " ة السالفة الذآـر هــو وجــود عبارة لكن ما الحظنــاه من خالل  الفقر

يرا و تؤدي إلى بأينــا أن تثير إشكاال قانونيا آهي العبارة التي بإمكانهــا ، حسب ر

مــاذا لو لم تــعلن المؤسســة صــراحــة عن التخلي عـن : طــرح التساؤل التالي 

للحصول على  البراءة؟ خــاصة و  و في نفس الوقت لم تودع طــلب ،ملكيـــة االختراع

  .  بإيداع الطلباأن القانون لم يمنــح مــهلة للمؤسســة تلتزم خــالله

و ذلك في نص المادة  2هذا التساؤل وجــدنــا اإلجــابة عنـه في القانون السابق 

، 3ديد  في فقرتيهــا الثانية و الثالثــة ، في حيــن أننـــا لم نــجد ذلك في القانون الج22

 بين المؤسســـة و العامل المخترع، فلتفادي اللجــوء او هذا من شأنــه أن يخلق نزاع

 فيإلى القضـاء الذي قد يــجد صعــوبة في حل  المشكل، يمكننــا أن نقدم اقتراحا لتال

مــع االستعانـة بما آــان معمول به في ظـل   16المادة الفراغ القانوني الذي وجد في 

  . السابقالقانون

  :  على الشكل التالي 16 من المادة 3نقتــرح تــعديل الفقرة 

  

  

  

  
                                                 

  .  و المتعلق بحماية االختراعات1993 ديسمبر 7 المؤرخ في 17- 93المرسوم التشريعي رقم 1
  .ات االختراعز و المتعلق بشهــادات  المخترعين و إجا1966 مــارس 3 المؤرخ في 54-66 األمر  رقم 2
  . السالف الذآر17- 93المرسوم التشريعي رقم 3
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على المؤسســـة أن تبدي تــخليهـــا عن ملكيـــة االختراع صــراحــة و ذلك " 

 أشــهر من تاريخ استالمــها إلشــعار المخترع، فإن أغــفل المخترع إخبار 3خــالل 

 إحاطــة المؤسسة علمــا  تاريخ ري ابتــداءا مــنالمؤسســـة فإن األجل المذآور يس

  . "باالختراع

   : 16 إلى المادة 4ثم نـــضيف فقرة 

 ،و في حالة مـا إذا لم تــودع المؤسســـة طلب البراءة في ظــرف ستــة أشــهر" 

ابتداءا مـن اليوم الذي أعلنت فيــه أنــها تستفيد مــن حق الملكية، يجوز للمخترع أن 

  ".لب االستفادة من هذا الحقيط

 و ، آاملة16تكون المادة ، و هذا االقتراح  أنــحن نعتــقـد أنــه بــهذا التعديل

يمكــن أن تحقق حمــاية آافية بالنسبـــة لحقوق المؤسســة و حقوق العامل المخترع 

  . على حــد سواء

   فيــهصفــــة المخترع حــق أدبي  ال يجوز التصرف: المبحث الثاني 

إن مسألـة االهتــمــام بالحق في التمتــع بصفــة المخترع هي مـن بين المسائل 

المهمــة التي عالجتـها مختلف تشريعــات العالم على أساس  فكرة أن االبتكــار الفكري 

   1.يستــحق االحترام

آمــا أنــه من الناحيــة األدبيـــة من حق المخترع أن ينسب إليه االختراع 

، و من نــاحية أخرى فإن الحق في 2 صاحب  هذا اإلنجاز تهبصفـــة رسميــة، بصفــ

التمتــع بصفــة المخترع هي من الحقوق اللصيقــة بشخص المخترع و بالتالي  يمنــع 

  .التصرف فيه بأي شكل من األشكال

عات هــل اهتــم القانون الجديد المتعلق بحمــاية االخترا: التــساؤل المطروح 

  بهذه الجوانب؟

                                                 
1 Voir  JEAN BERNARD BLAISE . Droit des affaires (Commerçants – Concurrence – 
Distribution) – Librairie  générale  de droit et de jurisprudence – Paris 1999- P 302. 
2 Voir ALAIN CASALANGA : Brevets d’invention – Marques et Modèles – Librairie générale 
de droit  et de jurisprudence – Paris 1970- P 35. 
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  : نــجيب على هذا التساؤل مــن خالل تنــاولنــا لهذيــن المطلبيــن 

  .صفــة المخترع حــق أدبي : المطلب األول

  . عــدم إمكانيــة التصرف في الحق األدبي : المطلب الثاني

  

  

   أدبيصفـــة المخترع حــق: المطــلب األول 

اختراعــه بصورة ال يمكـن فصلــها فبدون إن اسم مبــدع أي اختراع مرتبط ب

المخترعين لن يكــون لدينــا اختراعات و بدون االختراعات لن يكون هنــاك تقدم و 

بدون التقدم لن يكون في وســع المجتــمع حـل مشكالتـه و سيقوم الفقر و الجوع و 

  .األوبئة  بتـدمير المجتمعات البشريــة

خترع في التقدم ضئيال فإنــه يكون قد شارك بشكل حتى و لو آان دور هذا المو 

، فهو إذن الحق في التمتـع بصفة 1فــعال و هذا يعطيــه الحق في أن يذآــر اسمـه 

 فالحق في الصفــة هــو ،المخترع حتى و لو لم يكــن له الحق في ملكيـــة اختراعــه

تصنيف العام للحقوق آما حــق أدبي و من السـهل تعـــــريفه و منـحه مكانته في ال

هــو ذلك الحق الذي ينتــمي إلى عائلــة : " Paul Roubier      يقول الفقيه الفرنسي  

الحقوق التي يكون هـدفهــا هـو احترام شخصيــة اإلنسان، فــهو حــق من طبيعــة غير 

د  في حه مثل الحقوق التي تــحمي اإلنسان في شــخص Extra patrimonialماليـة 

و بالتالي  ،   الخ…ذاتــه مثل الحق في االسم و الحق في الرد عــن طريق اإلعالم 

بين الحق في  (2 بين الحق األدبي و الحق المالي، من حيث المحتوى،الشيء  يجمــع

  ).صفــة المخترع، و حق ملكيــة الفكرة المخترعـة

ذا النوع من  ينظــر  المشرع الجزائري إلى هآيف: السؤال المطروح اآلن 

  الحقوق؟

                                                 
 مطبوعات جامعــة –ترجمــة الدآتور صالح عبد اهللا جاسم و محمد علي يونس : دليل االختراع الدولي :  آالرنس فيلدمــان 1
 .45ص . 1997لكويت ا

2Voir  PAUL ROUBIER. Le droit de la propriété industrielle – librairie de recueil – Paris 1952- P 
87.  
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 و بين ما أتى 1ــل القانون القديم ظقارنـة بين ما آان معمول بـه في إذا أجرينــا م

لوجــدنــا بأن المشرع الجزائري أصبــح يولي اهتــماما أآبر  ، 2به القانون الجديد

ن القـــانو (54-66 من األمر رقم 25 إلى 20فــمن خالل  المواد من . بصفــة المخترع

 يتمتــع بهــا إال مــن قام بإنــجاز م يكناتضــح لنــا بأن صفــة المخترع ل) القديم

أمــا في حالة إنــجاز . جزائريا أو أجنبيــا   سواءا آان المخترع ةاختراع خارج المنشأ

 فيكــون لهذه األخيرة إلى جانب حق ملكيـــة  االختراع الحق ةاالختراع داخل المنشأ

  .ع بصفـــة المخترعفي التمتــ

و نحن نــعتــقد بأن القانون السالف الذآر ال يكون قد أنصف المخترع من هذه 

الناحية،  ألنــه  آان يحرمـــه من حقه األدبي، و من جــهة أخرى فإن هذا النص لم 

 التي صادقت عليهــا 3 مكرر 4 في مادتــها 3يكــن متــماشيا و اتفاقيــة باريس 

يحق للمخترع أن يذآــر اسمــه على "  التي تنص على أنــه 1975 الجزائر عام

  ".البراءة 

نسب صفــة المخترع لشخص ت فإنــه من غير المعقول أن ،ضــف إلى ذلك

  .ألن االختراع ال يكون إال نتيــجــة مجــهود عقل بشري) المنشأة(وي نمــع

ترع آان ينص عليه فإن الحق في التمتــع بصفــة المخ،و مــن ناحية أخرى 

 و بطريقـــة متكررة بالنسبــة للمخترع الجزائري ةحارصالقانون السابق السالف الذآر 

 على شهادات المخترعين و إجازات اإلختراع تنص ب مــن  القانون المتعلق 8، فالمادة 

  : ما يلي 

  

  

  

  

                                                 
  . المتعلق بشهادات المخترعين و إيجارات االختراع1966 مــارس 3 المؤرخ  في 54-66 األمر  رقم 1
 . المتعلق بحماية االختراعات1993بر  ديسم7 المؤرخ في 17- 93 المرسوم التشريعي رقم 2
 و 1900 ديسمبر 14 المعدلة ببروآسال في 1883 مــارس 20اتفاقية بــاريس لحمــاية الملكيـــة الصنــاعية الموقـــعــة في 3

  و1958 أآتوبر 31 وإشبونة في 1934 يونيو سنـة 2 و لندن في 1925 نــوفمبر 6 و الهاي في 1911 يونيو 2واشنطن في 
  . 1979 سبتمبـر 28 و جونيف في 1967 يوليو 14استكهـولهم 
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  ": إن شـــهادة المخترع تخول لصاحبهــا الحقوق التالية " 

  ؛فـــة المخترع الحق في ص 

  .الحق في ذآــر اسمــه العائلي و الشخصي في شــهادة المخترع 

 في 12أمـا بالنسبــة للمخترع األجنبي فال نــجد ذلك إال ضمنيــا من خالل المادة 

  :   التي تنص على ما يلي 3فقرتــها 

أي أن " يعتبر هــو المخترع .. …إن أول من أودع طلب إجــازة االختراع " 

  .أول من يودع طلب للحصول على إجازة االختراع تنسب إليه صفـــة المخترع

 فنــجد أن المشرع الجزائري قد أولى ،1أمــا إذا رجــعنــا إلى القانون الجديد

اهتــماما أآبر لهذا الحق األدبي، فـــهو يؤآـد على أن ذآــر اسم المخترع، حتى و لو  

و يتضــح ذلك جليــا من خالل ، راءة أمر البد منــهلم يكـن له الحق في ملكيـــة الب

   : 16الفقرات التالية ذآــرهــا من المادة 

  :  تنص على ما يلي 10 من المادة 3الفقرة 

يحق للمخترع أو المخترعين أن تذآر أسماؤهــم في طلب براءة االختراع و " 

  ".اعههي الحالة التي يكون فيهــا للمخترع الحق  في ملكيــة اختر

  :  من نفس المادة تنص على ما يلي 4ثم نــجد الفقرة 

   " … يحق للمخترع أن يشترط ذآــر اسمــه …إذا لم يكــن المودع هو المخترع " 

 التي تؤآــد اهتمام المشرع الجزائري 16  مــن المادة4و بعدهــا تأتي الفقرة 

  :بصفـــة المخترع حيث  تنص على ما يلي 

ــن من أمر فإن المخترع أو المخترعين الحق في ذآــر صفــة و مــهما يك " 

  "…المخترع 

 فال ،و عنــدمــا يكون صاحب براءة االختراع هــو نفســه  منجــز االختراع

 بل البد ،نــجد إال اسمــا واحدا مدونــا على البراءة و ال يقتصر األمر على ذلك فقط

                                                 
  . السالف الذآر17- 93المرسوم التشريعي رقم  1
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ي تحمل اسم المخترع حتى يتعرف عليه من أن  تنشر الوثيقـــة بعد صدورها و ه

 في حيــن  ت ألن هنــاك من يعتــقد بأن هدف المخترعين هــو هدف مــادي بح،الغير

أن هذا االعتقاد خــاطئ و غير عادل، فهنـاك من المخترعين من يبذلون آل ما  

لرضا بوسعهــم من أجل  إنــجاز االختراعات بهدف الشعــور بالراحــة النفسيــة و ا

  .الداخلي

 البد ،اإلنسانيةو مــن أجل الحفاظ على هذه الذاآرة التي تعتبر جــزء من الذاآرة 

 و ذلك بنشر البراءة التي تــحمل اسمــه 1مــن تدوين اسم منجــز االختراع و إشــهاره 

 حتى يعلم الناس في المستقبل بأنــه قد شارك في المرحلة الطويلــة التي تتابعت  فيهــا

صفــة المخترع إذن حـق أدبي ف، 2األجيال في إنــجاز ما حقق الرفاهيــة لبني  جنســه

  .3يحميــه القانون

 إلى أن اإلدارة  ال يحق لها أن تمتنــع عن تسجيل ،و من الضروري أن نشيــر

اسم المخترع على براءة االختراع إال إذا تنازل  عن ذلك هــو بنفســه و بمحض 

 فقدان ملكيـــة البراءة بالسقوط أن آمــا  4. أن تــعديلــه ال يكون إال برضاهإرادتــه آما 

  .ال يؤدي إلى فقدان الحق في التمتــع بصفـــة المخترع 5 أو اإللغاء أو  التخلي

  عـــدم إمكانيــــة التصرف في الحق األدبي: المطلب الثاني 
 تطرقنـــا ،كيــــة اختراعـــهعنــدمــا تكلمنــا  عــن حق صاحب  البراءة في مل

   آما رأينــا ذلك ،إلى فكرة أن حق الملكيـــة تمنــح لصاحبــه الحق في التصرف فيهــا

  

                                                 
1 Voir MELANGES MARCEL PLAISANT : Etude sur la propriété industrielle, littérature et 
artistique- librairie  de recueil – Paris 1959- P 38. 
2 Voir ROBERT CHEVALLIER : La propriété industrielle (Protection des marques et des 
modèles) entreprise moderne d’édition – Paris (sans date ) P 26. 

مــن ص     من بحثنــا ، ) 1( بمناسبــة الحديث عن الحماية القانونية  لصفــة المخترع، سبق و أن أشرنــا في  الهامش رقم 3
 ليس بإمكانهــا التأآد من أن مودع طلب البراءة هو المخترع الحقيقي INAPIاإلدارة المختصة بإصدار البراءات إلى أن 

 من القانون 13فمودع الطلب وفقا للمادة . الذي تطرقنــا إليه في ص     من بحثنــا) المسبق(ألنــها ال تقوم بالفحص القبلي 
لمخترع إذا لم يثبت اغتصاب االختراع قضائيا، و االغتصاب  هــو أن يدعي شخــصا المتعلق بحماية االختراعات يعــد هـو ا
فالسؤال المطروح، هل  هذا يعني بأن الشخص الذي ينسب إلى نفســـه صفـــة . إدعاءا آاذبا بأنــه هو صانع االختراع

، ماهي العقوبة المقررة  لمثل هذا الفعل في  أمام اإلدارة بدون وجــه حــق يعتبر مغتصبا؟ و إذا آان األمــر آذلك،المخترع
  .المشروع؟ سؤال لم نــجد اإلجــابة عنــه ال في القانون الجديد المتعلق بحماية االختراعات و ال بالقانون السابق

ير عقوبة إدعة يه ألنه البد من تقرفآمــا أن قانون العقوبات لم ينص على مثل هذه الحماية فهــو  إذن فراغ قانوني  البد من تال
.لمثل هذا الفعل  

4 Voir ROBERT CHEVALLIER : même  ouvrage – P 46 
  .  من بحثنــا130 الى ص128  ص من  الرجـــوع بالنسبـــة لهذه المفاهيم إلى5
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سابقا ، و لكن مــا يميـز حق الملكيــــة التي يتمتــع بها صاحب البراءة عــن حقه 

  ة هدفــها هــو في التمتــع بصفــة المخترع أن هذا الحق هــو من الحقوق الشخصيـــ

احترام شخصيـــة اإلنسان و هذا ما يترتب عنــه أن هذا الحق ال يمكــن أن يكون 

ألنــه يرتبط ارتباطا وثيقا  بشخص   1مــحل ملكيـــة مشترآــة أو ملكيـــة عامـة 

  .المخترع

 ،آمــا أن الحق األدبي ال يمكــن  أن ينتقل إلى الورثــة و ال يمكــن التصرف فيه

ال بالتنازل و ال بالرهـن و ال باإليجـار و ال بأي شكل من أشكال التصرفات القانونية، 

  .  و في حالة العكس يكون العقد باطال

الحق (و تظــهر أهميـــة الحماية التي خصصهــا المشرع الجزائري لهذا الحق 

انون المتعلق  من الق10 مــــن المادة 4 من خالل ما جــــاءت بــه الفقرة ، )األدبي

  :  و التي تنص على ما يلي  2بحماية االختراعات

إذا لم يــكن  المودع هــو المخترع أو المودعون هــم المخترعون، يجب أن " 

بت فيه المودع حــقه أو المودعون حــقهم في امتالك البراءة ثيرفق الطلب بتصريح  ي

ـه، آما يحق للمخترعين أن و في هذه الحالة يحــق للمخترع أن يشترط ذآــر اسمـ

  ".تذآر أسماؤهم في البراءة باعتبارهم مخترعين 

 يتضــح لنــا بأنــه يمكــن لشخص آخر غير المخترع أن ،فمــن خالل هذه الفقرة

فحـــماية الحــــق  . يمتلك صفـــة المخترعن يمتلك براءة االختراع و لكن ال يحق له أ

، آــــما يقــــول الـفقيه الفرنسي " ـــق شــــرعيحـ" األدبــــي للمختــــرع هـو

JEAN BERNARD BLAISE 3.  

ن لصاحب وكتآما أنــه البد  من اإلشارة إلى نقطــة مهمــة و المتمثلة في أنــه 

براءة االختراع الذي يكون هــو نفســه المخترع، الفرصــة  في منــع الغير من امتالك 

   بطريقــة غير مباشرة و ذلك باللجوء إلى القضــاء و )صفة المخترع( نفس الصفــة 
                                                 
1 Voir PAUL ROUBIER : Le droit de la propriété industrielle – Librairie de recueil  –  
Paris 1952- P 147 et 148. 

  . المتعلق بحماية االختراعات1999 ديسمبر 7 المؤرخ في 17- 93 المرسوم التشريعي رقم 2
3 Voir JEAN BERNARD BLAISE : droit des affaires (Commerçants – Concurrence – 
Distribution) Librairie générale de droit et de jurisprudence – P1999- P 332. 
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براءة االختراع التي تحمي اختراعا  سبق و أن صدرت  1رفــع  دعوى إللغاء 

 من القانون المتعلق 28 من المادة 1و يكون ذلك باالستنــاد إلى الفقرة  .بشأنــه براءة

تذآر حـــالة من الحاالت التي ) 17-93المرسوم التشريعي رقم (بحماية االختراعات 

  : التي تؤدي إلى إمكانية رفع دعــوى اإللغاء و المتمثلــة في 

إذا سبق لالختراع نفســـه أن آان موضوع براءة االختراع في الجزائر على " 

  ".إثر طلب سابق أو آان ذا أسبقيـــة سالفــة 

 الجزائري مقــارنــة  هــو قولنـــا أن المشرع 2و آخـــر ما نختــم  به هذا الفصل

مــع ما آان معمول بـه، قد منــح فرصـــة أآبر الجتـماع صفـــة المخترع بصفــة 

ه هــو  بصاحب الوثيقـــة التي تحمي االختراع، خــاصة و أن الجديد الذي جــاء

تكريس مبدأ المساواة بين المخترع الجزائري و المخترع األجنبي في إمكانيـــة التمتــع 

فــهو إذن تــغيير جــذري . ـــة  المخترع و صفـــة صاحب الفكرة المخترعـةبصف

  .ينظر بها المشرع الجزائري لحق المخترعآان للنظرة التي  

ربــة التفاوض بيــن العامل حآمــا أن المشرع الجزائري قد ترك المجال أوســع ل

ــراف في ما يخص المخترع و رب العمل في تــحديد الحقوق التي تعود على األط

 مما يؤدي إلى تــوفير  فرص عديدة إلمكانيـــة تمتــع صاحب البراءة ،االختراع

  .بصفـــة المخترع

 نــجد أن النص الجديد يمكــن أن يتماشى و التشريعات ،و مــن ناحيـــة أخرى

 في ميدان حمــاية  االختراعات و يمكــن أن يلعب دورا آبيرا في تشجيع 3الدوليــة 

 أن المخترع عندمـا يشعـر بأن  هو  و السبب في ذلك،النشاط االختراعي في بالدنــا

 سوف يدفـــعه  ذلك وناـة المخترع حق مضمون و محمي قانالحق في التمتــع بصفــ

  .إلى تحقيق إنجازات أخرى

  

                                                 
 .   من بحثنــا74 الى 72 لدعــوى إللغاء الرجوع إلى ص  بالنسبـــة1
  . المتعلق بحماية االختراعات1993 ديسمبر 7 المؤرخ في 17- 93 المرسوم التشريعي رقم 2
  .   و ما تبعهـا من تعديالت سبق ذآرهــا1983 مـارس 20 مثل اتفاقيـة  باريس لحماية الملكية الصناعية الموقعة  في 3
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 الثالــث الفصــل

  

  حق صاحب براءة االختـراع
استغـالل  في استـئـثـار
  اخـتراعه
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إن من أهم الحقوق التي يتمتع بها صاحب براءة االختراع هو حقه في استئثار استغالل 

االختراع آونه يجعل صاحبه يتميز عن المتنافسين اآلخرين في ميدان الصناعة، 

فيجعله يحتكر صنع المنتوج المحمي بموجب البراءة ، فهو إذن استثناء عن مبدأ حرية 

 عليه نظام االقتصاد الحر، تمنحه براءة االختراع الصناعة و التجارة الذي يقوم

لصاحبها من تاريخ إيداع الطلب و ليس من تاريخ إنجاز االختراع فالبراءة إذن ناشئة 

  .لهذا الحق و ليست آاشفة له 

 الحماية التي تمنحها التشريعات له من خاللو تظهر أهمية هذا الحق بشكل أآبر 

ما هو الحال بالنسبة للتشريع الجزائري الخاص ، آ1و ذلك بتقرير عقوبة جزائية 

  .بحماية االختراعات في حالة التعدي عليه و هذا ما يسمى بالتقليد

و على أساس آل ما سبق قوله فإنه علينا أن نتعرف في هذا الفصل في ظل 

التشريع الجزائري الخاص بحماية االختراعات، على معنى حق استئثار االستغالل و 

لتشريعات الجديدة أم أنه وجد منذ القدم خاصة و أنه يعّد استثناء عن مبدأ هل هو وليد ا

و هذا ما يجرنا إلى معرفة ما إذا آان هذا الحق يتعارض و . حرية التجارة و الصناعة

  .هذا المبدأ

و في آخر هذا الفصل نتناول النتيجة التي تترتب عن االعتداء على حق استئثار 

  :ثلة في التقليد ، آل ذلك سوف نتناوله في ثالثة مباحثاستغالل االختراع و المتم

 استئثار إستغالل االختراع و تبيين التطور التاريخي تعريف حق: المبحث األول 

  .لهذا الحق 

 مدى تعارض حق استئثار استغالل االختراع مع مبدأ :المبحث الثاني 

  .حرية الصناعة و التجارة و آيفية ممارسة هذا الحق 

  .    التقليد آنتيجة لالعتداء على حق استئثار استغالل االختراع:لثالث المبحث ا

 

  

  

  

                                                 
1 voir Marc SABATIER , l’Exploitation des Brevets d’Invention et l’Intérêt Général d’Ordre 
Economique , Librairie Technique .Paris  1976 page 39. 
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تعريف حق استـئـثـار استغالل االختراع و تبيين التطور : المبحث األول 

  .التاريخي لهذا الحق 

   يعد حق استئثار استغالل االختراع امتياز يفوز به صاحبه يجعله يتميز عن 

ان الصناعة ، نتيجة المجهود الفكري الذي بذله صاحبه باقي أفراد المجتمع في ميد

  .لتحقيق النتيجة التي توصل إليها و المتمثلة في العطاء الجديد في ميدان التكنولوجيا 

وأهمية هذا النوع من الحقوق يجعلنا نتعرف عن معنى حق استئثار االستغالل و 

ماية االختراعات آيف تمت صياغته في ظل التشريع الجزائري الجديد الخاص بح

مقارنة مع ما آان موجودا في ظل القانون السابق، ألن مسألة اختيار المصطلحات 

  .تلعب دورا آبيرا في صياغة القوانين

و بعدها نعطي لمحة تاريخية عن هذا الحق، لتبيين في ما إذا آان قد وجد في ظل 

لمستوى الدولي و في التشريعات القديمة، أم هو وليد التشريعات الجديدة و ذلك على ا

  .ظل التشريع الجزائري

  :آل ذلك سوف نتناوله في مطلبين

  . تعريف حق استئثار استغالل االختراع :المطلب األول 

  . التطور التاريخي لحق استئثار استغالل االختراع:المطلب الثاني 

  

  تعريف حق استـئثار استغالل االختراع:     المطلب األول 

 1فقرتها األخيرة من القانون المتعلق بحماية االختراعات في 11 تنص المادة 

  "....منع أي شخـص من استغالل االختراع موضوع البراءة صناعيا :"على ما يلي

حق استئثار " من خالل هذه الفقرة نالحظ أن المشرع الجزائري لم يذآر عبارة

لماذا : طروحا  فالسؤال الذي يبقى م"المنع"بل نجده قد استعمل مصطلح " االستغالل

امتنع المشرع الجزائري عن استعمال تلك العبارة عند صياغته لتلك المادة  رغم أنها 

  تؤدي إلى نفس المعنى؟

  

  

  

                                                 
 .81جريدة رسمية رقم . 1993 ديسمبر 7 المؤرخ في 17-93 المرسوم التشريعي رقم  1
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 هو آلمة االستئثار لغة، لوجدنا أن ستغاللاالاستئثار فإذا أردنا أن نعّرف عبارة 

ا به من دون مشتقة من الفعل استأثر ، و معناه خّص نفسه بشيء لنفسه و احتفظ له

  1.إشراك اآلخرين فيه

 فهو آلمة مشتقة من الفعل استغل و معناه استثمر قصد االآتساب و االستغاللأما 

  2.االستفادة

 هو ذلك الحق الذي تمنحه استئثار االستغاللو بالنسبة للتعريف اصطالحا فإن 

ع المحمي براءة االختراع لصاحبها بحيث تمكنه من أن يحتكر ميدان استغالل االخترا

، فال يجوز للغير أن يمارس ذلك النشاط إال إذا )صناعيا و تجاريا( بموجب تلك الوثيقة 

 .تحصل على رخصة من صاحب البراءة

 من القانون المتعلق بحماية 11و من جهة أخرى وبقراءتنا لنص المادة 

  3االختراعات

  :و التي تنص على ما يلي

  : أدناه14 ما يأتي، مع مراعاة المادة تخول براءة االختراع مالكها الحق في" 

صنع المنتوج موضوع البراءة و استعماله و تسويقه أو حيازته لهذه  

  .األغراض

استعمال طريقة الصنع موضوع االختراع الحاصلة على البراءة و تسويقها  

مع ."و استخدام المنتوج الناجم مباشرة عن تطبيقها و تسويقه و حيازته لهذه األغراض

 الفقرة تعّد استغالال صناعيا وفقا للمادة  هذهة إلى أن هذه األعمال التي ذآرت فياإلشار

 من القانون المتعلق بحماية االختراعات التي جاءت لتعرف معنى االستغالل 2

نجده قد استعمل ) 11المادة ( الجزائري إذن و من خالل هذه المادة شرعالصناعي، فالم

  ".االختراع مالكها الحقتخّول براءة :" العبارة التالية

فُيـفهم من خالل هذه العبارة أن استغالل االختراع هو حق و ليس واجب، في 

 التي تنص على منح 26 و المادة 25حين أن ذلك ال يتماشى و ما جاءت به المادة 

  الرخص اإلجبارية في حالة عدم استغالل االختراع ،و أآثر من ذلك نجد ما جاءت به 

                                                 
 .7 ، دار الشرق ، بيروت، لبنان،ص 2000ولى  المنجد في اللغة العربية المعاصرة ، الطبعة األ 1
 . 1063-1062 نفس المرجع ص  2
 . السالف الذآر17-93 المرسوم التشريعي رقم  3
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فس القانون، عندما تنص على سقوط براءة االختراع في حالة  من ن30المادة 

مرور مدة زمنية نصت عليها تلك المادة من تاريخ منح الرخصة اإلجبارية، و لم يتم 

استغالل االختراع من قبل صاحب البراءة، أو لم يصلح العيب الذي وجد في 

   .االستغالل، و هذا دليل على أن استغالل االختراع واجب و ليس حق

يتنافى مع )  السالفة الذآر11المادة (و من جهة أخرى فإن ما ورد في هذه المادة 

المنطق، ألن المشرع عندما جعل استغالل االختراع واجب، و الدليل على ذلك إمكانية 

منح الرخص اإلجبارية في حالة عدم االستغالل أو النقص أو وجود عيب في 

ى مصلحة المجتمع حتى يتمكن هذا األخير من االستغالل، فإن ذلك من أجل الحفاظ عل

فالمجتمع يمنح لصاحب البراءة الحق في استئثار االستغالل، و . االستفادة من االختراع

.  لكن بالمقابل يفرض على صاحب البراءة واجب استغالل االختراع و بشكل آامل

  : رح تعديال على هذه المادة، و في رأينا يمكن أن يكون على الشكل التالي لذلك نقت

  :11المادة 

تخـّول براءة االختراع مالكها حق االستئثار في المجاالت  : في الفقرة األولى

  .14التالية، مع مراعاة المادة 

صنع المنتوج موضوع البراءة و استعماله و تسويقه أو حيازته لهذه  

  .األغراض 

ستعمال طريقة الصنع موضوع االختراع الحاصلة على البراءة و تسويقها ا 

  .و استخدام المنتوج الناتج مباشرة عن تطبيقها و تسويقه و حيازته لهذه األغراض 

إذا لم يتحصل الغير على رخصة من المخترع فال يحق له  : في الفقرة الثانية

  .استغالل االختراع 

  
  ر التاريخي لحق استئثار االستغاللالتطو:     ا لمطلب الثاني 

في هذا المطلب سوف نسلط الضوء على أهم القوانين التي مهدت و وضعت 

  األسس األولى لحق استئثار استغالل االختراع و بعدها نتطرق إلى موقف المشرع 
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الجزائري من هذا الحق المعترف به دوليا لصاحب الوثيقة التي تحمي االختراع، 

  .لقوانين التي نظمت ميدان حماية االختراعاتوذلك في ظل ا

  

أهم القوانين التي يعود لها الفضل في إرصاء األسس األولى لحق  : الفرع األول

   .عاستئثار استغالل االخترا

 حق استئثار استغالل االختراع في ظل القوانين الجزائرية التي :الفرع الثاني 

 .      نظمت ميدان حماية االختراعات 

  

أهم القوانين التي يعود لها الفضل في إرصاء األسس األولى :   رع األول الف
  لحق استئثار استغالل االختراع

و إنما " حق استئثار االستغالل"إن المصطلح الذي آان يستعمل في السابق ليس 

 و إن أقدم قانون آان يمنح هذا االمتياز هو قانون 1 "امتياز االستغالل" هو مصطلح 

 ، حيث آان 1474الذي صدر عام  " République VENISE" نيسيا جمهورية فو

  .يمنح حق الحكر لمخترعي التقنيات و مخترعي اآلالت 

 في فرنسا و الذي آان يمنح لشخص يسمى 1551ثم نجد القانون الذي صدر عام 

"MUTIO"، و ذلك في ميدان صناعة الزجاج  سنوات،10 حق امتياز االستغالل لمدة 

  . الفونيسية، و ذلك تأثرا بالقانون الذي صدر في فونيسياعلى الطريقة

و ما لوحظ من خالل هذه التشريعات أنها لم تخصص حق االمتياز للمخترع 

الحقيقي، فحتى المستورد لهذه التقنيات الجديدة و في آل الميادين، آان له الحق في 

فحق استئثار ، سنة30 الى  سنوات5الحصول على هذا االمتياز لمدة تتراوح بين 

لذلك اعتبر أصل  االستغالل المخصص للمخترع، لم يفرض نفسه إال تدريجيا ،

 من 1623 الذي صدر عام االحتكاراتنظام التشريع الخاص ببراءات االختراع،  هو 

الذي يعود له الفضل في وضع و ألول مرة، مبدأ، "  d'Angleterre  Jacques"قبل

  ثم تلت بعده .  يمنح إال للمخترع الحقيقيمفاده أن حق استئثار االستغالل ال

  
                                                 
1 Voir Robert CHEVALLIER , la Propriété Industrielle , (Protection des Inventions des 
Manques et des Modèles ) Entreprise Moderne d’Editions , Paris (sans date) page 27. 
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نصوص تشريعية في دول أخرى أخذت بهذا النظام آمصدر تشريعي لها، مثل 

،الذي آان يمنح امتياز االستغالل لمدة 1762 سبتمبر 24 في فرنسا في اإلعالن الملكي

  . للمخترع الحقيقي  سنة15

ا إلغاء امتيازات االستغالل و  ،ترتب عنه1789 و بعد قيام الثورة الفرنسية عام 

 ،صدر قانون وسع من المزايا بحيث لم 1791لكن لمدة قصيرة فقط ، ألنه في عام 

يشمل آل فرنسي يستورد صناعة أجنبية و   يقتصر على المخترعين الحقيقيين، بل آان

آأنه مخترع، باإلضافة إلى ذلك آان يفرض إيداع الوصف الدقيق و المبادئ و طرق 

 الذي آان 1844 جويلية 5و بعدها صدر القانون الفرنسي في . الختراعاتإنجاز ا

 ، و بهذا يكون قد قطع الطريق على آل مستورد لتقنية جديدة و الجّدة التامةيشترط 

  1.أراد الحصول على االمتياز فال  يمنح هذا الحق إال للمخترع الحقيقي 

تع به صاحب البراءة في ظل و لكن نظرا لعدم آفاية حق االستئثار الذي آان يتم

 ، آان البد من أن تتكاثف الجهود الدولية من أجل ضمان التمتع 2التشريعات الداخلية

بهذا الحق حتى خارج إقليم الدولة ؛ لذلك اجتمعت الدول و ألول مرة من أجل تحقيق 

 ، فتم إبرام اتفاقية باريس لحماية الملكية 1883 مارس 20هذا الهدف و ذلك في 

اعية، و هو دليل على أهمية ميدان حماية االختراعات ، ثم عدلت هذه االتفاقية الصن

فبموجب هذه االتفاقية، أصبح حق استئثار االستغالل الذي يمنح لصاحب .  3عدة مرات

 جانفي 9و قد صادقت الجزائر على هذه االتفاقية في . االختراع، حقا معترفا به دوليا 

  .1966 فبراير 25 في 48-66تضى األمر رقم  بعد أن انضمت إليها بمق1975

  
حق استئثار استغالل االختراع في ظل القوانين الجزائرية التي : الفرع الثاني

 .نظمت ميدان حماية االختراعات
  

  :السؤال الذي علينا أن نجيب عليه في هذا الفرع يتمثل في

  
                                                 
1 Voir :Robert CHEVALLIER , la Propriété Industrielle , (Protection des Inventions des 
Marques et des Modèles ) Entreprise Moderne d’Editions , Paris (sans date) pages 26-27. 

دون أن يكون على علم بوجود براءة االختراع تحمي االختراع في  ألنه قد يقوم الغير باستغالل االختراع في دولة أخرى  2
 .البلد الذي صدرت فيه

 .1967، ستوآهولم1958، لشبونة 1934، لندن 1925 ، الهاي 1911 و واشنطن 1904 في ل في بر وآسا 3
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تغالل حقه في استئثار اسبهل يعترف المشرع الجزائري لصاحب االختراع 

آانت سارية المفعول منذ االستقالل و المتعلقة  اختراعه في ظل آل التشريعات التي

 بميدان حماية االختراعات؟

إن اإلجابة على هذا التساؤل يكون من خالل تطرقنا إلى المراحل التي مر بها 

 منذ االستقالل، و التي يمكن حصرها تالتشريع الجزائري الخاص بحماية االختراعا

  : الث مراحل و هي آالتاليفي ث

 ،و 1966 إلى 1962و هي المرحلة التي تمتد من عام  : المرحلة األولى 

هي المرحلة التي آانت تعرف بمرحلة سيران النصوص الفرنسية بعد االستقالل وفقا 

 ،ما لم يتعارض ذلك مع السيادة الوطنية و 31/12/1963 لقانون السيادة الصادر في

 جويلية 5 الفرنسي الذي بقي مطبقا في الجزائر آنذاك هو قانون نبالتالي فإن القانو

 .، الذي آان يعترف لصاحب براءة االختراع بحق استئثار استغالل االختراع1844

-66و هي المرحلة التي تمتد من تاريخ صدور األمر رقم  : المرحلة الثانية 

 1جازات االختراع و المتعلق بشهادات المخترعين و إ1966 مارس 3المؤرخ في  54

هو ) 54-66رقم ( ، هذا األمر 17-93 إلى غاية صدور المرسوم التشريعي رقم

 الذي آان يطبق في ظل النظام االقتصادي المتبع آنذاك، و هو نظام االقتصاد نالقانو

الموجه ، لم يكن يمنح حق استئثار االستغالل إال للمخترع األجنبي، أما بالنسبة 

م يكن له الحق حتى في استغالل االختراع فما بالك في االستئثار للمخترع الجزائري فل

، فالشهادة التي آان يتحصل عليها آانت تسمح له بالمشارآة في نشاط متعلق 

 ) .54-66 من األمر رقم 8 المادة(باختراعه، ألن هذا االختراع  آان ملكا للدولة 

، أن المشرع الجزائري )54-66األمر رقم (إال أنه ما الحظنا في القانون القديم 

لم يكن ينص صراحة، و بعبارة واضحة أن للمخترع األجنبي حق استئثار االستغالل، 

  ).54-66 من األمر رقم 13المادة (بل آان يفهم ذلك بطريقة غير مباشرة 

 و هي مرحلة صدور القانون الجديد و هو المرسوم  : المرحلة الثالثة 

 

  
                                                 

 مارس 19لمؤرخ في  ا50-66و بشأن تطبيق األمر المتعلق بشهادات المخترعين و إجازات االختراع نجد المرسوم رقم  1
 .23جريدة رسمية رقم . 1966
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،الذي ألغى القانون القديم و 1993 ديسمبر 7ي  المؤرخ ف17-93 التشريعي رقم

 ،بصرف النظر عن المواد 1966 مارس 3لمؤرخ في  ا54-66هو األمر رقم 

هذا القانون نجده  . من القانون الجديد،التي تنص على أحكام انتقالية40 إلى 37من 

قد آرس مبدأ المساواة بين المخترع الجزائري و المخترع األجنبي في الحصول 

  . منه11 حق استئثار استغالل االختراع ، و ذلك من خالل  المادة على

   

مدى تعارض حق استئثار استغالل االختراع مع مبدأ حرية :  المبحث الثاني 

  .التجارة و الصناعة و آيفية ممارسة هذا الحق

 ،في فقرتها األخيرة من القانون المتعلق بحماية 11عدما نعود إلى المادة 

منع أي شخص من استغالل االختراع " :نجدها تنص على ما يلي 1االختراعات 

  ." موضوع البراءة صناعيا دون رخصة من المخترع

من المالحظ أن المصطلح الذي استعان به المشرع في صياغة هذه المادة هو 

 هذا يعني أن القانون يمنح ،2و هو مصطلح سلبي و ليس إيجابي " المنع" مصطلح 

  .في منع شخص آخر من استغالل نفس االختراع لصاحب البراءة الحق 

ع أال يتعارض هذا المنع الذي منحه المشرع لصاحب البراءة م: السؤال المطروح

  مبدأ حرية التجارة و الصناعة ؟

 ليس في حّد ذاته لفي هذا المبحث سوف نبّين بأن تأسيس حق استئثار االستغال

خرى فإن القانون يتضمن على مخالف للمصلحة العامة، هذا من جهة و من جهة أ

مجموعة من األحكام تهدف إلى وضع حدودا لحق االستئثار و ذلك حتى يكون هذا 

 :الحق مطابقا للمصلحة العامة، آل ذلك سوف نتناوله في مطلبين

مدى تعارض حق استئثار استغالل االختراع مع مبدأ حرية  : المطلب األول

  .التجارة و الصناعة

  .فية ممارسة صاحب البراءة لحق استئثار استغالل االختراعآي: المطلب الثاني

                                                 
 .1993 ديسمبر 7 المؤرخ في 17-93 المرسوم التشريعي رقم  1

2 Voir : Robert CHEVALLIER : la Propriété Industrielle (protection des Inventions, des 
Marques et des Modèles )Entreprise Moderne d’Edition ,Paris( sans date) page 72. 
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مدى تعارض حق استئثار استغالل االختراع مع :  المطلب األول 

 .مبدأ حرية التجارة و الصناعة
  

في هذا المطلب سوف نبين آيف يظهر لنا التعارض، بين االستئثار المضمون 

 المجتمع، علما أنه ال يحتمل و بين مصلحة) صاحب براءة االختراع ( لصالح الفرد 

، لذلك قمنا بتقسيم  1 تخصيص مكانة خاصة بالنسبة لألفراد خالفا عن األفراد اآلخرين

  .هذا المطلب إلى فرعين 

حق استئثار استغالل االختراع يتعارض مع مبدأ حرية التجارة و  : الفرع األول

  .الصناعة 

  .ق استئثار شرعي حق استئثار استغالل االختراع ح : الفرع الثاني

  

 حق استئثار استغالل االختراع يتعارض مع مبدأ حرية التجارة و :الفرع األول 

  . الصناعة

تعتبر حرية التجارة و الصناعة من بين الحريات التي يضمنها الدستور، حيث 

  : على ما يلي2   من الدستور الجزائري37تنص المادة 

  "س في إطار القانون حرية التجارة و الصناعة مضمونة و تمار" 

نظام اقتصاد ( و ذلك تماشيا مع النظام االقتصادي الجديد الذي تبنته الجزائر 

، هذا المبدأ يترتب عنه حق التجار الصناعيين في التنافس في ما بينهم، على )السوق

المؤرخ في  06-95و حتى يتحقق ذلك صدر األمر رقم . أن تكون هذه المنافسة شريفة

 الذي جاء من أجل تنظيم هذه المنافسة، فكل منافس يخالف أحكام هذا 1995 جانفي 25

القانون، يكون قد ارتكب فعل من األفعال التي تسمى بالمنافسة الممنوعة، و من بين 

  . من األمر السالف الذآر7 هذه األفعال هو ما نصت عليه المادة

  . " جزءا منهيمنع آل تعّسـف ناتج عن هيمنة على السوق أو احتكار له أو" 

  

  
                                                 
1 Voir Marc SABATIER : l’Exploitation des Brevets d’Invention et l’Intérêt Général d’Ordre 
économique, Librairie Technique Paris ,1976 Page 39. 

  .1996 نوفمبر 28التعديل األخير للدستور الجزائري  2 
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و عندما نرجع إلى فكرة حق استئثار االستغالل الذي يمنح لصاحب البراءة، 

يظهر لنا بأنه حق يجعـل من صاحبه يحتكر نشاط االستغالل بحيث يمّكـنه من منع 

شخص آخر من استغالل نفس االختراع ، فهو إذن مساس بمبدأ حرية التجارة و 

  .ر مشروعاالصناعة، و بالتالي يعّد عمال غي

و لكن باعتبار أن صاحب براءة االختراع قد تحصل على حق استئثار االستغالل 

و هو الحق في أن يحتكر استغالل اختراعه دون غيره بموجب القانون ، فهو إذن 

 ، و ذلك ما سوف نتطرق إليه في المطلب الثاني الذي من خالله اسـتـئـثار شرعي

 1هذا الحق حقا شرعيا ، لذلك فقد اعتـُبر استثناًءسوف نبين المبررات التي  جعلت من 

  .عن مبدأ حرية التجارة و الصناعة

 .حق استئثار استغالل االختراع حق استئثار شرعي : الفرع الثاني

إن االعتراف قانونا بحق صاحب براءة االختراع في استئثار استغالل اختراعه، 

ت دول العالم، هذه األخيرة يجعل منه حق استئثار شرعي و ذلك في أغلب تشريعا

 مخصصة لحماية اإلختراعات و منها التشريع الجزائري 2تصدر نصوصا قانونية 

لذي صدر نتيجة اإلصالحات االقتصادية التي ا 3الجديد الخاص بحماية االختراعات 

، حيث أصبح هذا القانون يعترف للمخترع الجزائري بحقه في استئثار 1988بدأت عام 

  4.د أن آان حكرا على المخترع األجنبي و ذلك تماشيا و اتفاقية باريس االستغالل بع

  

                                                 
آره فإن من بين السلبيات المترتبة عن منح حق  من المرجع السالف ذ42  في صفحة Marc SABATIER حسب  1

االستئثار، آاستثناء لمبدأ حرية التجارة و الصناعة، أن براءات االختراع ال يستفيد منها إال الشرآات الكبرى التي تملك وسائل 
يلة ال يستهان مادية تستثمرها في إقامة بحوث باهضة الثمن على حساب الشرآات األخرى و على حساب المنافسة ، و هي وس

بها لمراقبة السوق ، و لذلك نجد أن أغلب االقتصاديين يعارضون هذا االستئثار و يعتبرونه مشؤوما ، فبراءات االختراع تزيد 
  .من حاالت االستئثار و هذا ما يؤدي إلى رفع األسعار 

تئثاري يزيده قوة ألن العالمة هي و عندما يكون صاحب البراءة هو نفسه صاحب عالمة الصناعة أو التجارة فإن حقه االس
، و راءة الذي يمكنه أن يوحـّد بينهامكسب مهم للحفاظ على االستئثار، فحقوق الملكية الصناعية تمثل مزايا تكميلية لصاحب الب

 .هي حقوق تعّد استثناًء لنظام اقتصاد حر يصطدم و حق المنافسة
 ن مرجعه م1في الصفحة Paul ROUBIER يقول الفقيه الفرنسي  2

  )le Droit de la Propriété Industrielle ,Librairie de Recueil, Paris 1952(  
إن قانون الملكية الصناعية هو قانون قائم أساسا على حرية الصناعة، هذا القانون يشكل في ظل هذا النظام عامال مهما للتنظيم و " 

  .التطور
 و هي نتاج حرية التجارة و الصناعة ألنها لم تشاهد التطور و االزدهار إال في نظام و نظرية الملكية الصناعية ظهرت في عالم متحضر

معنى ذلك أنه لم يكن للقانون الخاص بحماية  "المنافسة االقتصادية ، هدفها هو التنظيم القانوني للعبة المنافسة بين المنتجين 
لذي يمنح حق استئثار استغالل االختراع أن يوجد لوال وجود  الذي يعد فرع من فروع قانون الملكية الصناعية و ااالختراعات

 .حرية التجارة و الصناعة
.1993 ديسمبر 7 المؤرخ في 17- 93 المرسوم التشريعي رقم  3  

.05صالرجوع إلى مقدمة بحثنا في ما يخص هذه الفكرة ،  4  
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فبوجود حق استئثار استغالل االختراع يكون القانون قد وضع استثناء لحرية 

   1. من بين الحريات الشخصية  التجارة و الصناعة ، هذه الحرية صنفها الفقهاء بأنها

ن، يبين المكانة الكبيرة التي خصصت فنظام االستئثار الذي جاء لصالح المخترعي

  :في هذا الشأن  " WALINE"  ولينلهم، حيث يقول الفقيه الفرنسي  

هو اتجاه إلى تكريس شخص لحقوق جديدة تنشأ بفضل مبادراته،آلما قام هذا " 

  2."الشخص، بفضل مجهودا ته الخاصة بخلق قيمة جديدة تمثل مصلحة اجتماعية

 حق االستئثار لصاحب براءة االختراع  ، فإن ذلك لم و إذا آان القانون قد منح

فاستئثار . يكن مجانا، بل آان مقابل المجهود المبذول و العمل الفكري الذي قام به

استغالل االختراع  يمنح له فرصة استرجاع ما صرفه من مال في البحوث و إجراء 

  3.التجارب التي أدت إلى تحقيق هذه النتيجة

ة إليه، أنه طبقا لألفكار المستخرجة من فلسفة القانون  ومما تجدر اإلشار

لالبتكارات الجديدة، من بين أسس حق استئثار االستغالل ، هو أنه من العدل أن آل من 

حقق ابتكارا جديدا للصناعة يكون قد أضاف شيئا جديدا لقائمة اإلنجازات التي وجدت 

دة زمنية معينة على حق استئثار سابقا ، فيكون لهذا المبتكر الحق في الحصول خالل م

استغالل االختراع، فبدونه يمكن القول بأنه خالل هذه المدة، هذا الشيء الجديد 

 4.للصناعة لم يكن ليوجد لو لم يقم بإنجازه المخترع

آما أن التشريعات تمنح حق االستئثار لصاحب البراءة، ليس عرفانا على ما قدمه  

فبموجب .  فهي تسعى إلى تشجيع النشاط اإلختراعي فقط ، بل تذهب إلى أبعد من ذلك

هذا االستئثار يكون لصاحب البراءة فرصة الحفاظ على زبائنه، و ضمان الحماية من 

المنافسة ، و هنا نالحظ آيف تنقلب المفاهيم ، ففي الوقت الذي آنا نقول فيه أن حق 

  انون ال يجعل حق االستئثار يتعارض و مبدأ حرية التجارة و الصناعة نجد أن الق

  

                                                 
 1 voir Marc SABATIER : l’Exploitation des Brevets d’Invention et l’Intérêt Général d’Ordre 
économique, Librairie Technique Paris ,1976 Page 41. 
2 Voir Marc SABATIER : le même ouvrage page 42. 
3 Voir Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) : Loi type de l’OMPI pour 
les pays en développement concernant les Inventions (Brevets d’Invention) OMPI. Volume I 
.Genève .1979 page 83. 
4 Voir Paul ROUBIER, même ouvrage, page 2. 
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االستئثار حقا شرعيا فقط ، بل و يجعل من الفعل الذي يمّس بهذا الحق منافسة 

 .ممنوعة

 بأن براءة االختراع هي عقد يبرم بين المخترع و المجتمع 1و هناك من يرى

بحيث أن هذا األخير يمنح للمخترع حق استئثار استغالل اختراعه و بالمقابل على 

 سّر اختراعه للمجتمع، ألن هذا السر سوف يلعب دورا هاما في المخترع أن يفشي

إثراء ميدان المعرفة العامة، فكل رجل مهنة يكون بإمكانه اإلطالع و بكل حرية  على 

فحتى و لو آان هذا االستئثار حقا يتحصل عليه صاحب البراءة على . هذا االختراع 

مجتمع إال أنه استئثار شرعي تكون حساب حرية المنافسة بالنسبة لكل فرد من أفراد ال

لذلك فقد اعتبر نظام البراءات ذات . له أهمية آبيرة بالنسبة لمستقبل العلم و العلماء

أهمية آبيرة، ألنه بفضل الترتيب المفصل للتقنيات في آل النشاطات بشتى فروعها 

 2.أصبح هذا النظام وسيلة فعالة لنشر المعارف 

و تحقيق المنفعة العامة ،و الغاية من ذلك هو تطوير فالهدف من تأسيس البراءة ه

الصناعة الوطنية ، فالبراءة تكافئ مجهود البحث، لذلك نجد أن القانون يلزم صاحب 

البراءة على استغالل اختراعه على مستوى اإلقليم الذي صدرت فيه ، ألن االستغالل 

ة هي تشجيع للبحث مثلها  فالبراء،3هو مقابل االستئثار الذي يحضى به صاحب البراءة 

  .مثل أي وثيقة تـُتوِّج إنجاز اختراع

آما أنه علينا أن نشير من جهة أخرى إلى أن حق استئثار االستغالل رغم المبادئ 

التي يتعدى عليها، فهو يصنف في مرتبة أعلى مقارنة مع الطرق األخرى المكرسة 

  . الذي تصبو إليه الحمايةللحماية ، ألن هذا الحق ينسجم و يتالءم جيدا مع الهدف

  

  

  

  
                                                 

  : في مرجعه  Robert CHEVALLIER و منهم 1  
la Propriété Industrielle( Protection des Inventions , des Marques et des Modèles ) Entreprise 
Moderne d'édition Paris (sans date) page 28. 
2 Voir Robert CHEVALLIER : même ouvrage, même page. 
3 Voir Jean Bernard BLAISE : Droit des Affaires (Commerçants –Concurrence –Distribution) 
Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence. Paris .1999 .page 302. 



 125

  

فإذا ما قارننا بين الحماية التي آان يحضى بها االختراع المنجز من قبل المخترع 

و الحماية التي يحضى ) بموجب شهادة المخترع ( 1الجزائري في ظل القانون القديم 

 ة، لوجدنا بأن شهاد)بموجب براءة االختراع( 2بها اآلن في ظل القانون الجديد 

مخترع لم تكن تمنح لصاحبها أي حق مادي على اختراعه، فالشهادة آانت تعترف ال

  .فقط بحقه األدبي

فالفارق األساسي الذي يميز بين شهادة المخترع و براءة االختراع، أن األولى تم 

إخضاعها لفحص من حيث الجدة ، هذا المفهوم يفّسر على أنه في ظل نظام االقتصاد 

هي الوحيدة التي آانت  تمثل محرك البحث ، آما أنها الوحيدة التي الموجه ، فإن الدولة 

  .آانت  تستعمله

أما اآلن فإن الهدف الذي يصبو إليه القانون الجديد، من خالل منح حق استئثار 

  .االستغالل هو تشجيع و ترقية ميدان التقنية

استغالل و بالنسبة للمدة الزمنية التي يكون فيها لصاحب البراءة حق استئثار 

 يعتبرونها غير آافية، خاصة إذا ما نظرنا 3اختراعه، فنجد أن بعض رجال القانون 

إلى األموال الطائلة التي أنفقها و المجهودات الفكرية التي بذلها صاحب االختراع من 

  .أجل إنجاز اختراعه

  آيفية ممارسة صاحب البراءة لحق استئثار استغالل االختراع:  المطلب الثاني 

ي هذا المطلب سوف نبين النطاق الذي يحق لصاحب البراءة أن يمارس فيه  ف

 الغير من االستغالل ، ثم نبين  فيه و هو في نفس الوقت النطاق الذي يمنع،استئثاره 

الحدود التي وضعها القانون لصاحب البراءة في ممارسته لهذا الحق ، ألنه حق نسبي 

  :و ليس مطلق ، و ذلك في فرعين

  .نطاق حق استئثار استغالل االختراع : ألولالفرع ا

  

                                                 
   .19 المتعلق بشهادات المخترعين و إجازات االختراع ،جريدة رسمية رقم 1966 مارس 3 المؤرخ في 54-66األمر رقم  1

. المتعلق بحماية االختراعات1993 ديسمبر 7 المؤرخ في 17- 93 المرسوم التشريعي رقم  2  
  : في مرجعهYves GUYON   و منهم  3

Droit des Affaires (Droit Commercial Général et Société) Collection Droit des Affaires et de 
l'Entreprise .,série Enseignement. Europe Media publication. Tome I .7éme Edition. Paris. 1992. 

page 738.  
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حدود ممارسة صاحب البراءة لحقه في استئثار استغالل : الفرع الثاني 

 .االختراع

 

  .نطاق حق استئثار استغالل االختراع:الفرع األول 

 في إحدى الحالتين التالية ذآرها ، في هيمكن لصاحب البراءة أن يمارس استئثار

  .صِدرت فيه براءة االختراع حدود اإلقليم الذي أ

  .في حالة ما إذا آان موضوع البراءة منتوجا  )أ 

 .في حالة ما إذا آان موضوع البراءة طريقة صنع  )ب 

  

 .في حالة ما إذا آان موضوع البراءة منتوجا   )أ 

 فإنه يمكن لصاحب 1  من القانون المتعلق بحماية االختراعات11وفقا للمادة 

 أن يحتكر صنعه أو استعماله أو تسويقه 2ة منتوجا البراءة عندما يكون موضوع الحماي

  .أو حيازته من أجل االستعمال أو التسويق

 من 31 رغم أن المادة ، أنها لم تذآر االستيراد،و ما يالحظ من خالل هذه المادة

 دون الحصول على ،نفس القانون قد نّصت على أّنه إذا قام الغير باستيراد المنتوج

  .3 يكون قد ارتكب فعل التقليد ،براءةرخصة من قبل صاحب ال

و البد من اإلشارة إلى أن تشريعات معظم الدول تعتبر أن استيراد المنتوج من 

قبل الغير يعتبر تقليدا فهو إذن استغالل بالنسبة للغير و لكنه ال يعتبر آذلك بالنسبة 

.  االستغالل ألنه يمكن لهذا األخير أن يحتج باالستيراد آتبرير على4لصاحب البراءة 

ال يشكل استيراد ": على ما يلي3 من القانون السالف الذآر تنص في فقرتها 25فالمادة 

  "المنتوج موضوع البراءة ظرفا مبررا 

  

  

 

                                                 
 . السالف الذآر17- 93المرسوم التشريعي رقم 1

 .18مقدمة بحثنا صجوع إلى  عن المنتوج الذي يكون موضوع الحماية ، الر 2
 .172 إلى ص 134  تطرقنا إلى موضوع التقليد في المبحث الثالث من الفصل الثالث من بحثنا من ص 3

4 Voir Robert CHEVALLIER :la Propriété Industrielle (Protection des Inventions ,des Marques 
et des Modèles ) Entreprise Moderne d’Edition Paris(sans date) page 74.   
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 .في حالة ما إذا آان موضوع البراءة طريقة صنع   )ب 

 فإنه يحق لصاحب ، من القانون المتعلق بحماية االختراعات11  وفقا للمادة 

ك أن يمارس حقه في االستئثار عندما يكون االختراع الذي تحميه تلك البراءة آذل

 ، و بالتالي فإن هذا االحتكار يمنح له الحق في أن يكون الشخص 1الوثيقة طريقة صنع

أي تسويق الطريقة (الوحيد دون سواه الذي يمكنه استعمال الطريقة المحمية أو تسويقها 

 آما يمتد حق االستئثار إلى ، )آيفية استعمالهاآأن يقوم بعرض الطريقة للبيع بتبيين 

استخدام المنتوج الناتج عن استعمال الطريقة و بيع المنتوج الناتج عن استعمالها أو 

  .حيازته من أجل االستخدام أو البيع 

 أن النطاق الذي منحه المشرع الجزائري ،و ما يالحظ من خالل هذه المادة

ق االستئثار عادل و آاٍف بحيث يجعله يستغل  حتى يمارس فيه ح،لصاحب البراءة

اختراعه بشكل يعوضه عن ما أنفقه من مال و مجهود الذي نتج عنه االختراع 

موضوع البراءة ، و هذا من شأنه أن يلعب دورا آبيرا في تشجيع النشاط االختراعي 

م إلى في الجزائر ، ألن حق االستئثار يعتبر من المزايا التي تدفع الباحث أو العال

  .االختراع

  

  .حدود ممارسة صاحب البراءة لحقه في استئثار استغالل االختراع:الفرع الثاني

 فكل حرية لها حدود ، و هذا ينطبق ،يبدو أنه ليس هناك ما يسمى بالحرية المطلقة

  .أيضا على حق صاحب البراءة في استئثار استغالل اختراعه
تمنع صاحب البراءة من ممارسته في هذا الفرع سوف نتطرق إلى الحدود التي 

  :لحق االستئثار ، و هي آالتالي

  .في حالة فقدان الحقوق الناجمة عن براءة االختراع )1

  .األعمال المؤداة ألغراض البحث العلمي )2

  .عرض المنتوج في السوق بطريقة شرعية )3

وجود المنتوج أو استعماله لحاجيات وسائل النقل األجنبية التي تخترق  )4

 .ا أقاليم خاضعة لسيادة الدولةمؤقتا أو عرض

 

                                                 
 . بالنسبة لمحل الحماية عندما تكون طريقة صنع 18 بحثنا  ص خللرجوع إلى مد ا 1



 128

 .في حالة فقدان الحقوق الناجمة عن براءة االختراع )1

إن فقدان براءة االختراع يؤدي حتما إلى فقدان صاحب البراءة لحقه في استئثار 

استغالل االختراع ، فالفقدان إذن يعد حدا من حدود ممارسة صاحب البراءة لهذا الحق 

  .التخلي أو بـاإللغاءأو بـ1 العام لسقوط في الدوميناو سبب وقوعه يتمثل إما في 

، لم يكن ينص على حالة السقوط في 2 54-66إن القانون القديم و هو األمر رقم 

، آما أن المشرع آان يستعمل مصطلح 3الدومين العام آسبب من أسباب فقدان الحقوق 

، هذا 4 التخلي البطالن بدال من مصطلح اإللغاء و مصطلح التنازل بدال من مصطلح

 فإن فقدان الحقوق آان يتعلق باإلجازة دون الشهادة، أي أن ،من جهة،و من جهة أخرى

و هو المخترع (القانون القديم لم يكن ينص على إمكانية فقدان صاحب الشهادة 

 5 )علقة بالشهادةتالجزائري أو المخترع األجنبي عندما يختار الخضوع لألحكام الم

  .ن تلك الوثيقةللحقوق المترتبة ع

  

 :سقوط براءة االختراع في الدومين العام   )أ 

 سنة من تاريخ إيداع 20  يكون سقوط البراءة في الدومين العام ،إما بمضي 

طلب البراءة أو بسبب عدم التزام صاحب البراءة بواجباته و المتمثلة في دفع الرسوم 

و نقص في استغالله و  ، أو بسبب عدم استغالل االختراع أو وجود عيب أ6السنوية 

  .7 ذلك بعد سنتين من تاريخ منح الرخص اإلجبارية

  

 

 

 

 

                                                 
  .هو مصطلح أعجمي و نعني بالدومين العام الملكية العامة، أي أن االختراع يصبح ملكا للمجتمع " الدومين" مصطلح1  

 93االختراع الذي ألغي بموجب المرسوم التشريعي رقم ، يتعلق بشهادات المخترعين و إجازات 1966 مارس 3 مؤرخ في 2
  . المتعلق بحماية االختراعات 1993 ديسمبر 7 المؤرخ في 17–

  3ماذا آان مصير اإلجازة إذن عند امتناع صاحبها عن دفع الرسوم السنوية؟:  السؤال المطروح 
  4. السالف الذآر54-66من األمر رقم ) 57-56-55-54( الرجوع إلى المواد 

 . السالف الذآر54-66 من األمر رقم 3 الفقرة 7 المادة  5
 . السالف الذآر17-93 من المرسوم التشريعي رقم 29 المادة  6
 . من نفس المرسوم30 المادة  7
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 :إلغاء براءة االختراع   )ب 

 من القانون المتعلق بحماية االختراعات على إلغاء براءة 28 نصت المادة 

االختراع ، و قد تضمنت تلك المادة على الحاالت التي يجوز فيها طلب ذلك و هي نفس 

  :  و هي آالتالي 1انون القديم ق ينص عليها الالحاالت التي آان

م الواردة في حالة عدم توفر، في موضوع براءة االختراع األحكا 

  .انون المتعلق بحماية االختراعات ق  من ال2 8  إلى3المواد من 

حالة عدم توفر في وصف االختراع ما جاء في الفقرة الثانية من  

 .تحدد مطالب البراءة الحماية المطلوبة من نفس القانون ، و إذا لم 20المادة 

إذا سبق لالختراع نفسه أن آان موضوع براءة االختراع في الجزائر  

 . على إثر طلب سابق أو آان ذا أسبقية سالفة

و نحن نعتقد بأن المشرع الجزائري قد أغفل عن ذآر سبب آخر من أسباب طلب 

 االختراع الذي ذآر في لة اغتصابحا و هو فراغ قانوني البد من تالفيه و هو ،اإللغاء

و نعني باالغتصاب هو حالة قيام .  من القانون المتعلق بحماية االختراعات13المادة 

 بعد أن تحصل عليه بطريقة غير شرعية، فهو آالسرقة ، ،شخص بطلب حماية اختراع

و في هذه الحالة يكون لصاحب البراءة الحق ليس فقط في رفع دعوى مدنية من أجل 

 بل يكون له الحق أيضا في رفع دعوى جزائية بسبب االغتصاب ، فيكون ،ب اإللغاءطل

  . طرفا مدنيا يطلب التعويض عن الضرر

  

  :التخلي عن براءة االختراع   )أ 

يعتبر التخلي سببا من أسباب فقدان الحقوق الناتجة عن براءة االختراع، و قد 

عن  3 و يختلف التخلي،ختراعاتمن القانون المتعلق بحماية اال 27نصت عليه المادة 

أي أن (اإللغاء و السقوط في أن صاحب البراءة يتنازل عن تلك الحقوق بمحض إرادته 

  و الجديد الذي جاء به القانون السالف الذآر أن صاحب البراءة ). الفقدان يكون إراديا

  
                                                 

 .  السالف الذآر54-66 من األمر رقم 57 و56 في المادتان  1
 .الختراع و هي الشروط الموضوعية الواجب توافرها الستحقاق براءة ا 2
 إن المصطلح الذي جاء به المشرع الجزائري في ظل القانون القديم هو مصطلح التنازل ، آما أن الفراغ القانوني الذي نجده  3

 .في القانون الجديد أنه لم ينص على اشتراط موافقة صاحب الرخصة التعاقدية قبل تسجيل التخلي أما م المصالح المختصة
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لم  في حين أن القانون القديم ،بإمكانه أن يتخلى عن مطلب أو عدد من المطالب

  .يكن ينص على ذلك ، هذا يعني أن التخلي لم يكن إال آليا

  

 .األعمال المؤداة ألغراض البحث العلمي )2

لم يكن القانون القديم ينص صراحة على أن األعمال المؤداة ألغراض البحث 

العلمي تعتبر حدا من حدود ممارسة صاحب اإلجازة لحقه في االستئثار في حين أن 

  : على ما يلي12 صراحة في مادة القانون الجديد قد نص

ال تشمل الحقوق المنجزة عن براءة االختراع إال األعمال المؤداة ألغراض "

  .صناعية أو تجارية

  : تشمل هذه الحقوق على ما يليالو

  ."األعمال المؤداة ألغراض البحث العلمي وحدها" 

ئثار استغالل فهو إذن النوع األول من األعمال التي ال يمتد إليها نطاق حق است

االختراع الذي يكون لصاحب البراءة الحق في ممارسته، ألن  الهدف منها هو البحث 

العلمي ليس ألغراض صناعية أو تجارية، هذا ما يسمح بإنجاز اختراعات أخرى و 

 فقد يتم االستعانة بهذا االختراع لتقديم دروس ،ذلك باالستناد على االختراعات المحمية

عمال الشخصي بشرط أن يكون لغرض البحث العلمي آإقامة تجارب للطلبة أو لالست

  1.مثال

 .عرض المنتوج في السوق بطريقة شرعية )3

 السالفة الذآر من القانون المتعلق بحماية االختراعات ، وهو 12لقد نصت المادة 

 في( المفهوم الذي جاء به القانون القديم سواًء بالنسبة للشهادات أو بالنسبة لإلجازات  

  :على ما يلي ) 14 و المادة 10المادة 

ال تشمل الحقوق المنجزة عن براءة االختراع إال األعمال المؤداة ألغراض " 

  .صناعية أو تجارية

                                                 
1   Voir Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) :loi type de l’OMPI pour 
les pays en développement concernant les Inventions (Brevets d’Invention) OMPI.Volume I 
Genève 1979 page 86 
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  :و ال تشمل هذه الحقوق ما يأتي 

األعمال التي تخص المنتوج المغطى بهذه البراءة أو البراءات عقب عرض " 

   ."هذا المنتوج في السوق قانونا

عرض المنتوج في السوق بطريقة شرعية يعتبر النوع الثاني من األعمال التي ف

:                " تعد أعماال مؤداة ألغراض صناعية أو تجارية، و هو ما يسمى بـال

L’Epuisement des Droits "1 نفاذ الحقوق"  أي".  

ق له معنى ذلك أنه في األصل يكون صاحب البراءة هو الشخص الوحيد الذي يح

صنع أو بيع المنتوج في السوق، على أساس أنه صاحب االختراع المحمي بموجب 

البراءة ، لكن ماذا لو قام شخص غيره بعرض المنتوج في السوق بطريقة شرعية ؟ 

فهو إذن الحد الذي يمنع صاحب البراءة من  ممارسة حقه في االستئثار فيكون العرض 

  :بطريقة شرعية في حالتين 

  .الرخص حالة منح   )أ 

   .طلب براءة االختراع حالة استغالل االختراع بحسن نية عند تاريخ إيداع   )ب 

 

  :حالة منح الرخص   )أ 

إن منح الرخص يعتبر سببا من أسباب الحد من ممارسة صاحب البراءة لحقه في 

إرادة إما بـ:و يمكن أن تكون االستفادة من هذه الرخصة . استئثار استغالل اختراعه

 من القانون المتعلق 24آالرخص التعاقدية التي نصت عليها المادة  ،صاحب البراءة

، و هي الرخص اإلجبارية التي نصت عليها المادة إجباريا بحماية االختراعات ؛ أو 

  . من نفس القانون 26 و المادة 25

و ما يالحظ أن المشرع الجزائري في القانون الجديد لم يأخذ بالرخص بحكم 

  ).53:م (نت موجودة في القانون القديمالقانون رغم أنها آا

  

   :طلب براءة االختراع حالة استغالل االختراع بحسن نية عند تاريخ إيداع   )ب 

  : من القانون المتعلق بحماية االختراعات على ما يلي14تنص المادة 
                                                 
1   voir Marc SABATIER l’Exploitation des Brevets d’Invention et l’Intérêt Général d’Ordre 
Economique ,Librairie Technique ,Paris 1976 page 58. 
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 عند تاريخ إيداع طلب براءة االختراع أو تاريخ ، عن حسن نية، إذا قام أحد"

  :لب به قانونا بما يأتياألولوية المطا

  .صنع المنتوج أو استخدام طريقة الصنع موضوع االختراع المحمي −

  .أو قام بتحضيرات معتبرة قصد مباشرة هذا الصنع أو االستخدام  −

فإنه يحق له االستمرار في عمله على الرغم من وجود براءة االختراع المذآورة 

 .  

 إذا حدث و أن قام شخص بصنع ،  في تاريخ إيداع طلب البراءة، معنى ذلك أنه

المنتوج الذي أودع من أجله طلب البراءة أو استخدم الطريقة موضوع االختراع دون 

أن يعلم بوجود هذا اإليداع ، أو أنه لم يشرع بعد في العمل و لكنه قام بتحضيرات 

معتبرة  قصد الشروع في الصنع أو االستخدام ، في هذه الحالة ال يكون لصاحب 

  .ءة الحق في متابعته بسبب التقليد البرا

من   فإن ذلك يعتبر حدا ،  السالفة الذآر14فإذا توفرت شروط تطبيق المادة 

و الحكمة من وجود هذه . حدود ممارسة صاحب البراءة لحقه في استئثار االستغالل

سواًء بالنسبة لإلجازات أو .  و هو ما آان ينص عليه أيضا القانون القديم، المادة

 هو الحفاظ على االستثمار الصناعي و عدم اإلضرار به ، هذا ، لنسبة للشهاداتبا

االستثمار الذي يكون الهدف منه هو استغالل االختراع المحمي الحقا بطلب من 

 1.شخص آخر

 ،  قد نصت على الُمصّنع فقط دون أن تذآر البائع14و ما يالحظ أيضا أن المادة 

يحق له أن يتابعه بسبب التقليد حتى و لو توفرت لديه فهل هذا يعني أن صاحب البراءة 

  .حسن النية ؟ و السؤال يبقى مطروحا

  

  

 

 

                                                 
1Voir l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle , même ouvrage ,page 87. 
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وجود المنتوج أو استعماله لحاجيات وسائل النقل األجنبية التي تخترق  )4

 :مؤقتا أو عرضا أقاليم خاضعة لسيادة الدولة

ماية  المتعلق بح17-93و هو الجديد الذي جاء به المرسوم التشريعي رقم 

  1. من اتفاقية باريس3 مكرر 5االختراعات و قد نصت على ذلك المادة 

  : من المرسوم التشريعي السالف الذآر على ما يلي12تنص المادة 

  2):نذآر فقط النوع الثالث من األعمال  :( و ال تشمل هذه الحقوق ما يلي" 

و أجهزة النقل وجود المنتوج أو استعماله على متن البواخر و السفن الفضائية أ

الجوية أو البرية األجنبية التي تدخل المياه اإلقليمية أو الفضاء الجوي أو التراب 

  ."الوطني دخوال مؤقتا أو عرضا

تهدف هذه المادة إلى تفادي الضرر الذي يمكن أن يلحق بالصالح العام من جراء 

جود المنتوج الممارسة الكاملة لحق استئثار استغالل االختراع ، معنى ذلك  أن و

موضوع البراءة أو استعماله على متن وسائل النقل ال يؤدي إلى المتابعة  القضائية 

  : السالفة الذآر و هي 12بسبب التقليد بشرط أن تتوفر الشروط المذآورة في المادة 

وجود المنتوج المحمي بموجب البراءة على متن هذه الوسائل من أجل  

  . أو بيعه  فال يجوز صنعه، االستعمال فقط

استعمال المنتوج أو الطريقة لحاجيات الباخرة أو السفينة الفضائية أو جهاز  

  .النقل الجوي أو البري دون أن يستعمل لحاجيات أخرى 

 فال يوسائل النقل المعنية هنا، يجب أن تكون وسائل نقل أجنبية ، و بالتال 

  .يجوز استعمال المنتوج لحاجيات وسائل النقل المحلية 

ئل النقل المعنية هي تلك التي تخترق مؤقتا أو عرضا األقاليم الخاضعة وسا 

  3.لسيادة الدولة 

  

  

  

                                                 
 و .1900 ديسمبر 14 في ل المعدلة في بر وآسا1883 مارس 20 في ة اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية الموقع 1

، 1958 أآتوبر 31، لشبونة في 1934 يونيو 2، لندن في 1925 نوفمبر 6 و الهاي في 1911يونيو 20واشنطن في 
 196. 1979 سبتمبر 28 في ف، جو ني6 7 يوليو14ستوآهولم في 

 . األعمال التي ال تعد أعماال مؤداة ألغراض صناعية أو تجارية 2
3 Voir l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle ,même ouvrage ,même page. 
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  .التقليد آنتيجة للمساس بحق استئثار استغالل االختراع : المبحث الثالث 

إن الخطر الوحيد الذي يهدد حق استئثار استغالل االختراع الذي يتمتع به 

  .صاحب البراءة هو التقليد 

ليد لغة و بصفة عامة هو آلمة مشتقة من الفعل قلـّد ، يقلـّد أي أعاد إنتاج و التق

  1. نفس المنتوج سواًء أآان اإلنتاج أدبي ، فني أو صناعي تدليسيةبطريقة احتيالية أو 

و يختلف التقليد عن التزييف في أن التزييف هو إدخال تعديل في الشيء بطريقة 

  2.يره من أجل التغليط إرادية للتغيير من طبيعته أو تزو

مثال فهو صنع نفس المنتوج المحمي بصفة مطابقة لما تحتويه  أما تقليد البراءة 

  .تلك الوثيقة 

و بالنسبة لتعريف التقليد اصطالحا ، فنجد أن المشرع الجزائري لم يعطي تعريفا 

ر األفعال التي ، فقد اآتفى هذا األخير بذآ 4و ال في القانون الجديد 3ال في القانون القديم

غير " آما الحظنا أن المشرع الجزائري قد حذف عبارة ) 31المادة (تعد تقليدا 

 من القانون السابق فهل هذا يعني أن 58التي آانت موجودة في المادة " مشروع

  المشرع آان يميز بين التقليد المشروع و التقليد الغير المشروع ؟

بأنه التقليد البراءة  تعرف 5 أغلب المراجع أما بالنسبة للتعريف الفقهي فنجد بأن

آل مساس بحق صاحب براءة االختراع في استئثار استغالل اختراعه صناعيا أو 

و هو تعريف يختلف عن تعريف التقليد الذي يقع على شهادة " تجاريا دون رضاه 

ة  دون موافق6المخترع ، فهو آل استغالل الختراع في البلد الذي صدرت فيه الشهادة 

الدولة ، و هذا ما يترتب عن أن حتى صاحب الشهادة يكون مرتكبا لفعل التقليد إذا 

  7.استغل هو بنفسه اختراعه بدون رضا الدولة 

                                                 
1 Voir Dictionnaire = PETIT LAROUSSE (...) page 243. 
2 Voir même Dictionnaire page 403. 

  . المتعلق بشهادات المخترعين و إجازات االختراع 1966 مارس 3 المؤرخ في 54-66 األمر رقم  3
 . المتعلق بحماية االختراعات 1993 ديسمبر 7ؤرخ في  الم17-93 المرسوم التشريعي رقم  4
  .Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, même ouvrage page 112: و منهم المرجع  5
هل المخترع الذي آان يتحصل على شهادة المخترع آان له  : IWAPI السؤال الذي لم نجد اإلجابة عنه حتى على مستوى  6

  في طلب الحماية في الخارج؟الحق 
7     Voir Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle . même ouvrage , page 55. 
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بعد تعريفنا للتقليد علينا أن نلفت االنتباه إلى أن معالجتنا لهذا الجانب من بحثنا 

نظرا لخطورة هذه سوف يكون بشكل أآثر توسعا مقارنة مع الجوانب األخرى و ذلك 

  .الظاهرة على حق صاحب البراءة في استئثار استغالل اختراعه 

فإلى جانب تشجيع النشاط االختراعي الذي يصبو إلى تحقيقه المشرع الجزائري 

مثله مثل أغلب المشرعين ، فنجد أن المرحلة التي تستعد فيها الجزائر لالنضمام إلى 

مة بوضع نصوص تشريعية تتماشى و ما جاءت تجعلها ملز المنظمة العالمية للتجارة

 في ميدان حماية  فعاالا قانونيابه هذه المنظمة ، لذلك على الجزائر أن توفر إطار

االختراعات الذي من شأنه أن يلعب دورا آبيرا في تشجيع االستثمار األجنبي في بالدنا 

. 

ر الحظنا أن و برجوعنا إلى القانون المتعلق بحماية االختراعات السالف الذآ

و . 36 إلى المادة 31من المادة : المشرع الجزائري قد تناول التقليد في بضع مواد فقط 

تحقيق هذا  ما يجعلنا نتساءل عن ما إذا آانت هذه المواد آافية لمحاربة ظاهرة التقليد و 

  .الردع الذي يهدف إليه المشرع الجزائري

ب األساسية من هذا الموضوع و  سوف نحاول في هذا البحث التطرق إلى الجوان

الرجوع آلما دعت الظروف إلى ذلك، إلى ما هو معمول به في الجانب العملي خاصة 

 المتعلقة بالتقليد مع تقديم االقتراحات التي نراها مناسبة لمأل 1بالنسبة لألحكام القضائية 

  اعات الفراغات التي سوف نسلط عليها الضوء في القانون المتعلق بحماية االختر

  :و قد قمنا بتقسيم هذا المبحث إلى ثالثة مطالب

 سبب عدم االآتفاء بالحماية القائمة على ردع المنافسة غير :المطلب األول 

  .المشروعة ، و األفعال التي تشكل مساسا بحق استئثار االستغالل

  . شروط قيام جنحة التقليد ، و العقوبة المقررة لها:المطلب الثاني 

 .صاحب براءة االختراع رفعها في حالة التقليدلالدعاوى التي يحق : لثالمطلب الثا
  

  

  

  

                                                 
 10-9-8: الرجوع إلى المالحق 1
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سبب عدم االآتفاء بالحماية القائمة على ردع المنافسة غير : المطلب األول 

  .المشروعة ، و األفعال التي تشكل مساسا بحق استئثار االستغالل

 االآتفاء بما جاء   آان بإمكان المشرع الجزائري، في ميدان حماية االختراعات،

في قانون المنافسة في ما يخص حماية حق صاحب البراءة من منافسيه عند استغالل 

، و لكن اتضح بأن هذه الحماية غير آافية و ذلك )المنافسة غير المشروعة( اختراعه 

فمن جهة سوف نبين سبب عدم االآتفاء بهذه الحماية، و . ما سوف نبينه في هذا المطلب

  .ى نتطرق إلى األفعال التي تشكل تقليدامن جهة أخر

  

سبب عدم االآتفاء بالحماية القائمة على ردع المنافسة غير : الفرع األول

  .المشروعة 

 بين 1إن الهدف الذي يسعى إليه القانون المتعلق بالمنافسة هو تنظيم المنافسة 

افسة غير التجار و الصناعيين بمنع آل عمل تنافسي غير شريف و الذي يسمى بالمن

من أجل حماية حق استئثار االستغالل و ) أي قانون المنافسة(المشروعة، فهو لم يأت 

الدليل على ذلك أنه يمكن أن تقوم المنافسة غير المشروعة حتى و لم تصدر بشأن 

 فلو قام الغير بصنعه  دون رضا 2صنع، سر  االختراع براءة ، فهو يبقى مجرد

ق من ورائه أرباحا ، يمكن اعتبار ذلك منافسة صاحبه أي صاحب سر الصنع و حق

غير مشروعة، ليس ألنه اعتداء على حق استئثار االستغالل ألن هذا الحق ليس له 

  .وجود أصال ، بل يعد عمال غير شريف يخضع ألحكام القانون الذي ينظم المنافسة 

افسة غير و من ناحية أخرى ، ال يمكننا االآتفاء بالحماية القائمة على ردع المن

لحق المشروعة ألنه ال يمكن االدعاء بوجود منافسة غير مشروعة إال إذا وجد ضررا 

 الربح غير المشروع الذي حققه المنافس على حساب بصاحب البراءة ، و ذلك بوجود

  صاحب الحق في الزبائن ألنه تحصل على الزبائن الذين هم أصال من حق صاحب 

  
                                                 

  
 . و المتعلق بالمنافسة 1995 جانفي 25 المؤرخ في 06-95األمر رقم  1
 TOUR: أو ما يسمى أيضا بـSAVOIR FAIRE اإلختراع و يختلف عن  سر الصنع هو اإلختراع غير المحمي بموجب براءة 2

DE MAIN في ميدان الصناعة في آون أن هذا األخير هو تلك المعلومات أو التفاصيل المتعلقة باإلختراع المحمي،فهو ال 
 من 1فحة  في الصPAUL ROUBIERحسب الفقيه (يظهر في البراءة و إنما يحتفظ به ألنه يشكل سر نجاح اإلختراع 

  ).le Droit de la Propriété Industrielle .Librairie de Recueil.Paris 1952:مرجع
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ضافة إلى ذلك فإن هذا األخير يقع عليه عبء إثبات البراءة بشكل استئثاري ، باإل

وجود عالقة سببية بين الضرر و الفعل الذي ارتكبه المنافس ، و ال يكون دائما من 

السهل إثبات وجود هذه العالقة لذلك اعتبرت الحماية التي جاء بها قانون المنافسة غير 

ع من دائرة الحماية، فأسس ما ، فجاء القانون المتعلق بحماية االختراعات و وس1آافية 

يسمى بجنحة التقليد التي تقوم إذا توفرت شروطها حتى و لم يلحق بصاحب البراءة 

حق استئثار االستغالل، و ذلك في حالة القيام بفعل من بضررا ، فيكفي أن يمس الغير 

  .األفعال التي سوف نبينها في الفرع الثاني

  

  .اسا بحق استئثار استغالل اإلختراعتشكل مساألفعال التي : الفرع الثاني

 ، و تقليدسوف نتطرق في هذا الفرع إلى دراسة األفعال التي تؤدي إلى وجود 

علينا أن نشير في البداية إلى أن آل فعل يقوم به الغير ينتمي إلى األفعال التي تقع في 

و .  قليدا يعد ت2النطاق الذي يمارس فيه صاحب البراءة لحق استئثار استغالل اختراعه

 من القانون المتعلق 31األفعال التي يترتب عن القيام بها وجود تقليد نجدها في المادة 

 : و التي تنص على ما يلي3بحماية االختراعات

 أعاله يشكل تقليدا في البراءة يمس حقوق 14 و 12مع مراعاة المادتين " 

  :صاحبها آل عمل مما يأتي 

حيازته لهذه   أو تسويقه أو استعمالهتراع أو  المحمي ببراءة االخصنع المنتوج

   .األغراض

   . تسويقها التي تحميها براءة االختراع أواستعمال طريقة الصنع

 أو إخفاء عدة أشياء مقلدة أو إخفاء شيء مقلدو ُيـعّد مقلدين آذلك من يتعمدون 

   ."إدخالها للتراب الوطني أو عرضها للبيع أو بيعها

  

  

                                                 
1  Voir : Robert CHEVALLIER : la Propriété industrielle (protection des inventions et des 
modèles)Entreprise Moderne d’Edition .Paris.(sans date)page :31. 

طاق الذي يمارس فيه صاحب البراءة لحق االستئثار ، الرجوع إلى الفرع األول من المطلب الثاني من المبحث  بالنسبة للن 2
 .الثالث من بحثنا

 .1993 ديسمبر 7 المؤرخ في 17-93 المرسوم التشريعي رقم  3
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ن ما جاء في هذه المادة و ما آان معمول به في السابق، لوجدنا أن إذا ما قارننا بي

 ، آان ينص على نوعين فقط من األفعال التي تؤدي إلى 58القانون السابق في مادته 

  1: وجود تقليد 

  .صنع المنتوج المحمي بموجب الشهادة أو اإلجازة   -أ 

  .استخدام طريقة الصنع موضوع اإلجازة أو الشهادة  -ب 

 لألفعال األخرى فإنه حسب الصياغة التي آانت موجودة في القانون أما بالنسبة

 ، فإن مرتكبيها لم يعدو مقلدين بل آانت تقرر لهم فقط نفس 2 59السابق في المادة 

رتكبي  صفة المقلدين على آل ميضفيعقوبة المقلدين ، في حين نجد القانون الجديد 

   ."آذلكُيـعّد مقلدين :" لعبارة التالية  و ذلك يظهر من خالل ااألفعال المذآورة سابقا

سوف نشرع في دراسة آل فعل من األفعال التي تشكل تقليدا حسب الترتيب الذي 

األفعال هي  هذهجاءت به المادة السالفة الذآر ، مع تبيين النقائص الموجودة فيها ، و 

  : آالتالي

 .لبراءة  صنع المنتوج المحمي أو تطبيق طريقة الصنع المحمية بموجب ا .1

 .استعمال المنتوج المحمي بموجب البراءة .2

 .تسويق المنتوج المحمي أو تسويق طريقة الصنع المحمية بموجب البراءة  .3

 .حيازة المنتوج المحمي بموجب البراءة من أجل االستعمال أو التسويق .4

 .إخفاء الشيء المقلد  .5

 .بيع األشياء المقلدة .6

 .عرض للبيع لألشياء المقلدة  .7

 .شيء المقلد إلى التراب الوطنيإدخال ال .8

 

 

  

                                                 
صص للتقليد موادا أآثر من يخ)  المتعلق بشهادات المخترعين و إجازات االختراع54-66األمر رقم ( آان القانون القديم  1

 المتعلق بحماية 1993 ديسمبر 7 المؤرخ في 17-93المرسوم التشريعي رقم ( تلك التي خصصت له في ظل القانون الجديد 
  .آما أن القانون القديم آان يستعمل عبارة المس بالحقوق المتولدة من شهادة المخترع أو إجازة اإلختراع) االختراعات 

يعاقب بنفس عقوبات المقلدين جميع الذين عن علم أو يبيعون أو يعرضون للبيع أو ": ص على ما يلي  تن59 المادة  2
 "يدخلون إلى التراب الوطني شيئا أو عدة أشياء مقلدة



 139

 

صنع المنتوج المحمي أو تطبيق طريقة الصنع المحمية بموجب البراءة   .1

.  

بموجب البراءة هو  يةكلالمإن صنع المنتوج المحمي أو تطبيق طريقة الصنع 

، فإذا آان الشيء المقلد هو في حد ذاته موضوع البراءة ،  1اإلنجاز المادي للشيء 

مقلد قد صنع المنتوج المحمي بموجب براءة االختراع ، أما إذا آان الشيء فنقول بأن ال

المقلد قد تجسدت فيه طريقة الصنع ، و تتمثل في مجموعة من العمليات تم إجراؤها في 

 ،  2الخ... إطار شروط محددة ، باستعمال مواد معينة و بكميات و درجات معينة 

 المحمية بموجب براءة االختراع ، فالقانون في فنقول أن المقلد قد قام بتطبيق الطريقة

بغض النظر عن أي  استعمال  هذه الحالة ال ينظر إال إلى جانب الجهد الصناعي

  3 .تجاري

و بصدد الحديث عن التقليد الذي يتخذ صفة صنع المنتوج ، من بين القضايا التي  

حمية بموجب طرحت أمام القضاء الجزائري هي قضية تقليد آلة ضخ اإلسمنت الم

 4.براءة االختراع 

 المادي للشيء المحمي ، هذا زو بما أن التقليد ال يمكن أن يتحقق إال باإلنجا

 الذي يعد شرطا أساسيا لوجود التقليد سواًء بصنع المنتوج أو بتطبيق طريقة زاإلنجا

  :الصنع فإنه علينا دراسة االحتماالت التالية

د ، فالمتابعة هنا تكون فقط على أساس في حالة وجود إعالن آاذب عن التقلي 

المنافسة غير المشروعة و ليس على أساس التقليد ، و مثال على ذلك، آأن يقوم 

شخص بتقديم إعالن آاذب عن صنع جهاز يحتوي على قطعة غيار محمية بموجب 

براءة االختراع فال يكون هذا الشخص مرتكبا لفعل التقليد ألن الشيء لم يتم إنجازه 

 5.ا مادي

                                                 
1  Voir Albert CHAVANNE ,Jean Jaques BURST : Droit de la Propriété Industrielle, Precie 
DALLOZ ,2éme Ed Paris 1980 page 199. 
2 Voir Paul ROUBIER :Droit de la Propriété Industrielle Librairie de Recueil, Paris 1952 page 
371. 
3 Voir Paul ROUBIER :même ouvrage ,page 366. 

سبة بالن. 10-9-8:و المالحق رقم . بالنسبة لبراءة االختراع التي تحمي آلة ضخ اإلسمنت 5: الرجوع إلى ملحق رقم  4
 .لألحكام القضائية التي صدرت بشأن قضية تقليد هذه اآللة 

5 Voir Albert CHAVANNE ,Jean Jaques BURST : même ouvrage, page 199. 
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في حالة ما إذا قام شخص بتقديم طلب إلى الغير يكلفه فيه بإنجاز االختراع  

 .المحمي ، في هذه الحالة من ُيـعد مقلدا ؟ هل هو صاحب الطلب أم المنفذ للطلب؟

 من 1 الفقرة  31       بالنسبة للمنفذ يكون قد ارتكب فعل التقليد وفقا للمادة 

، أما بالنسبة لمقدم الطلب فال نجد اإلجابة في 1اعات القانون  المتعلق بحماية االختر

 ؟هل يمكن اعتباره محّرضا:هذا القانون ، فالسؤال المطروح 

،  )قانون العقوبات (إذا آان األمر آذلك فالبد من إخضاعه ألحكام القانون العام 

  .مع العلم أن مجرد التحريض على التقليد ال يحقق اإلنجاز المادي للشيء المقلد

إن عرض الشيء المقلد للبيع ليس باألمر اإللزامي للقول بوجود التقليد  

المتعلق بصنع المنتوج أو تطبيق طريقة الصنع ، آما أنه ال يشترط أن يكون الشيء 

و بالنسبة لهذه الفكرة األخيرة، فإن المشكل المطروح .المقلد قد تم إنجازه بشكل آامل

بيقها بشكل آامل، و هو ما يسمى بالتقليد يتعلق بطريقة الصنع، عندما ال يتم تط

في هذه الحالة فإن التقليد لم يتحقق بصفة آاملة فهي إذن مجرد محاولة، و  .2الجزئي

القانون المتعلق بحماية االختراعات لم يتناول هذه الفكرة لذلك علينا الرجوع إلى 

 ).قانون العقوبات(القانون العام 

انتظار استكمال عملية إنجاز الشيء المقلد ، فصاحب حق االستئثار ليس ملزما ب

بل إنه بمجرد ظهور العالمات التي تدل على أن ذلك اإلنجاز يمس بحق استئثاره، 

خاصة عندما يتم  تقليد جزءا معتبرا من االختراع، يكون له الحق في رفع دعوى 

تى و لو لم يقم  ح التقليد ، آما أن اإلتقان في هذه الحالة غير مشترط للقول بوجود تقليد

 3.المقلد بتحقيق نتيجة جيدة

هناك حالة أخرى البد من اإلشارة إليها و المتمثلة في حالة قيام شخص  

بشراء آلة محمية بموجب البراءة ثم قام بإصالحها ، هل عملية اإلصالح في حد ذاتها 

ن عليه تعتبر تقليدا خاصة إذا آان الشخص ملزما بإعادة ترآيب آل أجزاء اآللة ؟ أم أ

أن يلجأ إلى صاحب البراءة أو صاحب الرخصة من أجل اإلصالح أو الحصول على 

 .قطع الغيار المتعلقة باآللة ؟
                                                 

 . المتعلق بحماية االختراعات1993 ديسمبر 7 المؤرخ في 17-93 المرسوم التشريعي رقم  1
2   Voir Albert CHAVANNE ,Jean Jaques BURST : Droit de la Propriété Industrielle, Precie 
DALLOZ ,2éme Ed Paris 1980 page 200. 
3 Voir Paul ROUBIER :Droit de la Propriété Industrielle Librairie de Recueil, Paris 1952 page 
367. 
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 ألننا لم نجد اإلجابة عنه في القانون جزائري و نحن ،هذا السؤال يبقى مطروحا

  .نعتقد بأن االجتهاد القضائي عليه أن يتدخل إليجاد حل لمثل هذه اإلشكاليات

بة للعامل الذي يقوم بإنجاز الشيء المقلد تنفيذا ألوامر رب العمل ال بالنس 

يعد مقلدا ، و ذلك بسبب عالقة التبعية التي تربط بين الطرفين ، فالمسؤول الوحيد في 

آل األحوال مهما آانت طبيعة المسؤولية التي يتقلدها العامل ، هو رب العمل ، ألن 

كون العامل مرتكبا لفعل التقليد في حالة ماإذا ، وي1العامل ال يناقش أوامر رئيسه 

ارتكب األفعال المشكلة للتقليد خارج إطار العمل المحدد له من قبل رئيسه ودون علمه 
2 

في حالة ما إذا قام صاحب براءة اإلختراع بتقديم طلب إلى أحد منافسيه  

اءة ، و ذلك يطلب فيه إنجاز نفس المنتوج أو طريقة الصنع المحمية بموجب تلك البر

بهدف إيقاعه في التقليد في يوم التسليم ، في هذه الحالة ال يمكن أن يشكو من التقليد 

الذي خطط له هو بنفسه ، بل إن استعمال هذه الطرق االحتيالية التي يجب أن تتوفر 

 .إلثبات سوء النية ، يمكن ان يترتب عنها دفع التعويض لصالح المنافس

  

 

  :مي بموجب براءة االختراع استعمال المنتوج المح .2

ان النوع الثاني من األفعال التي تشكل تقليدا يمس بحقوق صاحب براءة 

 و هنا نشير إلى نقطة ، "استعمال المنتوج المحمي بموجب البراءة" االختراع هو

 بطريقة متكررة من قبل المشرع "ستعمالاإل"مهمة و المتمثلة في االستعانة بمصطلح 

  . من القانون المتعلق بحماية االختراعات31رة األولى من المادة الجزائري في الفق

  

  

  

  

  
                                                 
1 Voir Paul ROUBIER ,même ouvrage ,page 370. 
2 Voir P.DEVANT ,R.PLASSERAUD ,R.GUETTMANN, H.JACQUELIN, 
M.LEMOINE :Brevets d’inventions ,Manuel DALLOZ de Droit Usuel ,4ème Ed , 
DALLOZ ,Paris 1971 ,page262. 
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" تطبيق"و نحن نعتقد بأن المشرع الجزائري آان عليه أن يستعمل مصطلح 

 طريقة الصنع ، لتفادي الخلط بين المعنيين "إستعمال"طريقة الصنع بدال من مصطلح 

  :المختلفين اللذان تحملهما عبارتي

  "استعمال طريقة الصنع" و" جاستعمال المنتو"

  

، يتضح لنا بأن فعل االستعمال  31و من خالل الفقرة السالفة الذآر من المادة 

منفصل عن فعل الصنع الذي تطرقنا إليه سابقا ، فمن يستعمل اآللة حتى و لو لم يقم 

  .بصنعها يعد مقلدا مثله مثل صانعها 

استعمال المنتوج " عن ذآر حالة، قد أغفل31و قد الحظنا ان المشرع في المادة 

، ألنه حتى و لو لم يكن ذلك المنتوج محمي " الناتج مباشرة عن تطبيق طريقة الصنع

  .بموجب البراءة إال أنه قد نتج من جراء تطبيق طريقة الصنع

، فإن االستعمال الذي يعاقب عليه 1و مما تجدر اإلشارة إليه، أنه حسب الفقهاء

 هو االستعمال التجاري و ليس االستعمال الشخصي لا باالستعماالقانون و يعتبره تقليد

و يمكن التمييز  بينهما من حيث أن االستعمال التجاري هو استغالل الشيء المقلد و 

أما االستعمال الشخصي أو المنزلي ، فالشخص الذي يملك الشيء .جعله مصدرا للربح

  .المقلد يستغله مباشرة لفائدته الشخصية

ذي يشتري فراشا ميكانيكيا من نوع جديد محمي بموجب براءة فالمريض ال

االختراع يستغله استغالال شخصيا ، يختلف عن التاجر الذي يقوم بتأجيره، ففي الحالة 

الثانية نكون أمام استعمال تجاري يعاقب عليه القانون ، و لكن هذا ال يعني أن 

  .االستعمال التجاري يكون من طرف تاجر فقط 

 من هذا التمييز، هي أنه غالبا ما نجد المستهلك يجهل وجود البراءة و و الحكمة

يجهل حتى وجود التقليد ، و لكن هذا ال يعني أيضا أن االستعمال الشخصي ال يؤدي 

إلى وجود تقليد ، فالشخص الذي يملك شيئا مقلدا و آان يعلم بأنه مقلدا يعد مرتكبا لفعل 

و ليس باالستعمال الذي سوف نتطرق إليه  باإلخفاء التقليد من نوع آخر و هو التقليد 

  الحقا
                                                 

 : في مرجعهم  Albert CHAVANNE - Jean JACQUES BURST و منهم  1
Droit de la Propriété Industrielle .Precie DALLOZ , 2ème Ed ,Paris 1980 page201  
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 .يقة الصنع المحمية بموجب البراءةتسويق المنتوج المحمي أو تسويق طر.-3

 السالفة الذآر، فإن تسويق المنتوج 31 من المادة 1وفقا لما جاءت به الفقرة 

 .غاللالمحمي أو تسويق طريقة الصنع المحمية يعد مساسا بحق استئثار االست

هذه المادة تجعلنا نتساءل عن السبب الذي جعل المشرع الجزائري يدرج فعل 

 رغم أن 2ثم بعد ذلك يذآر فعل البيع في الفقرة ) 1الفقرة ( في هذه الفقرة التسويق

 يعد بيعا 1  "وضع المنتوج في السوق أو في التجارة:" تسويق المنتوج الذي هو 

  .أيضا

  

وجب البراءة من أجل االستعمال أو حيازة المنتوج المحمي بم- 4

 .التسويق

و الحيازة تتعلق بالمنتوج المحمي بموجب البراءة دون الطريقة ، فكل من حاز 

 من المادة 1على المنتوج المقلد من أجل االستعمال أو التسويق حسب ما جاء في الفقرة 

  . من القانون المتعلق بحماية االختراعات يعد مقلدا بالحيازة 31

د الحظنا أن المشرع الجزائري قد أغفل هنا أيضا عن ذآر حالة حيازة و ق

  .المنتوج الناتج مباشرة عن تطبيق طريقة الصنع من أجل االستعمال أو التسويق 

 .إخفاء الشيء المقلد- 5

على ما 2 من القانون الخاص بحماية االختراعات 31 من المادة 1تنص الفقرة 

  ..."من يتعمدون إخفاء شيء مقلد أو عدة أشياء مقلدةو ُيـعد مقلدين آذلك " : يلي 

التي نعتقد بأنها "شيء مقلد " ما يالحظ من خالل هذه الفقرة هو وجود عبارة

 فهي تخص حالة إخفاء المنتوج المحمي بموجب البراءة و حالة المنتوج شاملةجاءت 

  .الناتج مباشرة عن تطبيق طريقة الصنع 

 من قبل شخص حيازة ،شياء المقلدة عندما يتم حيازتهاو نكون أمام حالة إخفاء األ

   بغض النظر عن ما إذا آان الحائز قد ،مادية مع علمه بأنه يعد مساسا بحق االستئثار

  

                                                 
1 Voir Albert CHAVANNE - Jean JACQUES BURST :même ouvrage ,page201. 

  .1993 ديسمبر 7 المؤرخ في 17-93 المرسوم التشريعي رقم  2
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و بصرف . فجنحة اإلخفاء منفصلة و مختلفة عن جنحة االستعمال. استغله أم ال

. و آانت تلك الحيازة مؤقتة أ،النظر أيضا عن ما إذا آانت الحيازة تتبعها الملكية أم ال

فالمهم هو أن يكون الحائز على علم بأن األشياء التي هي في حوزته هي أشياء مقلدة ، 

  1.و بالتالي يكون مرتكبا لفعل التقليد باإلخفاء

 

 .بيع األشياء المقلدة - 6 

إن بيع األشياء المقلدة يعد نوعا آخر من أنواع األفعال التي تمس بحق استئثار 

 السالفة الذآر قد جاءت 31 من المادة 1الل االختراع ، و قد الحظنا بأن الفقرة استغ

الشيء "أآثر اتساعا في ما يخص جنحة التقليد بالبيع و ذلك من خالل استعمال عبارة 

  " .المقلد

فالبيع هنا يشمل المنتوج المحمي و المنتوج الناتج مباشرة عن تطبيق طريقة 

 المقلدة يستحق العقاب مثله ءفكل من يقوم ببيع األشيا. اءة الصنع المحمية بموجب البر

مثل الذي قام بصنعها ، و هنا تكون المنافسة أآثر تأثيرا على صاحب حق االستئثار، 

  .فالصناعة ليست لها أية قيمة أو فائدة إذا لم يتم بيع األشياء المصنوعة

لكن البائع ال يعاقب إّال و . فالشيء المصنوع يكون غالبا مجهوال إذا لم يتم بيعه 

إذا تم إثبات سوء نيته ،آما أن البيع يعد تقليدا في آل األحوال سواًء تم من قبل تاجر أو 

  .غير تاجر ، و يعد تقليدا أيضا حتى و لو لم يستفد منه صاحبه

ال يهتم بهذه الجوانب ، فهو ) صاحب براءة االختراع (فصاحب حق االستئثار 

 على البائع دون المشتري  و لكن إذا تطبق ،االعتداء على حقهيطالب بالعقاب بسبب 

قام هذا األخير باستغالل الشيء المقلد استغالال تجاريا يكون مرتكبا لجنحة التقليد 

 و هو يعلم بأنه يحمل صفة ،باالستغالل ، أما إذا احتفظ به الستغالله استغالال شخصيا

  2. باإلخفاء  يكون قد ارتكب جنحة التقليد،الشيء المقلد

 

  

  

                                                 
1   Voir Paul ROUBIER :même ouvrage ,page 406. 
2 Voir Paul ROUBIER : la Droit de la Propriété Industrielle .Librairie de Recueil, Paris 19852 
page 402 et 403. 
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  .عرض للبيع األشياء  المقلدة -7

 ، فإن عرض للبيع لألشياء 31 ةوفقا لنفس الفقرة المذآورة سابقا من الماد

المحمية بموجب البراءة يعد تقليدا آما هو الحال بالنسبة للبيع ،ألنه آل من يقوم بذلك 

ستئثار الذي يتمتع به الفعل عمدا فإن ذلك يدل على أنه ينكر أو يتجاهل وجود حق اال

 .صاحبه 

و العرض للبيع بصفة عامة هو آل عمل إشهاري يتعلق بشيء مقلد و آل 

األعمال التي يكون الهدف منها العرض للبيع تسهل عملية اآتشاف حاالت التقليد ألنها 

  1.أعمال تعرض على الجمهور

  

  :إدخال األشياء المقلدة إلى التراب الوطني- 8

لمقلدة إلى التراب الوطني، و التي يكون قد تم صنعها في إن إدخال األشياء ا

 من القانون الخاص بحماية 31 من المادة 2الخارج، يعد تقليدا وفقا للفقرة 

 صفة يضفي لم يكن 59 في مادته 3، في حين نجد أن القانون القديم  2االختراعات

  . مرتكبيهالتقليد على هذا الفعل بل آان فقط يفرض نفس عقوبة المقلدين على

فالمشرع الجزائري، في القانون الخاص بحماية االختراعات، لم يقتصر على منع 

البيع أو منع العرض للبيع لألشياء المقلدة ، بل منح لصاحب حق االستئثار حماية أآثر 

 و ذلك بحضر إدخال آل شيء مقلد من أصل أجنبي إلى 4توسعا فوق التراب الوطني

 31 من المادة 2الجانب من الحضر الذي جاءت به الفقرة الجزائر، آما نجد أن هذا 

 وضوحا مقارنة مع فعل البيع و العرض للبيع، فال يشترط أن يكون مصير رجاءت أآث

األشياء المقلدة التي تم إدخالها إلى اإلقليم هو البيع، فحتى و لو آانت مخصصة 

صاحبها مرتكبا لالستغالل الشخصي فإن مجرد دخولها إلى التراب الوطني يكون 

إدخاله إلى "...: السالفة الذآر2لجنحة التقليد وفقا للصياغة التي جاءت بها الفقرة 

  هذا يعني أن المستورد يتحمل المسؤولية الجزائية نتيجة ارتكابه لهذا ."التراب الوطني
                                                 
1 Voir Albert CHAVANNE - Jean JACQUES BURST :Droit de la Propriété Industrielle .Precie 
DALLOZ , 2ème Ed ,Paris 1980 page202. 

 .و المتعلق بحماية اإلختراعات1993 ديسمبر 7 المؤرخ في 17-93 المرسوم التشريعي رقم  2
 . و المتعلق بشهادات المخترعين و إجازات االختراع1966 مارس 3 المؤرخ في 54-66م  األمر رق 3
ألن "اإلقليم الوطني"الوطني فنحن نعتقد أن المشرع الجزائري آان عليه أن يستعمل مصطلح " التراب "بالنسبة لمصطلح  4

  .هذا األخير يضم إضافة إلى التراب الوطني المياه اإلقليمية والفضاء الجوي
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الفعل الذي يمس بحق االستئثار إذا تعمد ذلك ، و يمكن أن يتابع حتى و لو لم يقم 

 أما بالنسبة للمرسل فإنه 1.ا الفعل وحده  يشكل جنحة تقليد يعاقب عليهانألن هـ. اببيعه

ال يعد مرتكبا لفعل التقليد وفقا للقانون الجزائري ألن هذا األخير ال يطبق إال على 

  .اإلقليم الجزائري

و مما تجدر اإلشارة إليه، أنه إذا آان آل إدخال إلى اإلقليم الوطني لشيء مقلد أو 

 12 السالفة الذآر، فإن المادة 2 في فقرتها 31ة أشياء مقلدة يعد تقليدا، وفقا للمادة عد

 قد جاءت باستثناء عن هذه 2من نفس القانون، أي القانون الخاص بحماية االختراعات ،

، عندما نصت هذه 3 مكرر 5 في مادتها 3القاعدة تماشيا و ما جاءت به اتفاقية باريس 

 عن األعمال غير المؤداة ألغراض صناعية أو تجارية، و ال يمكن )12المادة (المادة 

  :االستفادة من هذا االستثناء، إال إذا توفرت الشروط التالية

   

وجود المنتوج أو استعماله على متن البواخر و السفن الفضائية أو أجهزة   .أ 

ئل التي النقل الجوية أو البرية، فال يجوز صنع المنتوج أو بيعه على متن هذه الوسا

  .تخترق إقليم الدولة

استعمال المنتوج أو الطريقة لحاجيات هذه الوسائل فقط دون استعمالها   .ب 

  .لحاجيات أخرى

استعمال المنتوج أو الطريقة لحاجيات وسائل النقل األجنبية و ليست وسائل   .ج 

  .النقل المحلية

اختراقا أن تكون وسائل النقل هذه قد اخترقت األقاليم الخاضعة لسيادة الدولة   .د 

 .مؤقتا أو عرضا

  

  

                                                 
1 Voir Paul ROUBIER : Le Droit de la Propriété Industrielle, librairie de Recueil, Paris 1952, 
page 405. 

  .1993 ديسمبر 7 المؤرخ في 17- 93المرسوم التشريعي رقم  2
 و واشنطن 1900 ديسمبر 14 المعدلة ببروآسال في 1883 مارس 20 اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية المبرمة في  3

 و ستوآهولم في 1958 أآتوبر 31 و لشبونة في 1934 جوان 2 و لندن في 1925 نوفمبر 6 و  الهاي في 1911في جوان 
تأشيرات التي وردت ال ، هذا التعديل الذي لم يتم اإلشارة إليها في 1979 سبتمبر 28 و آخر تعديل لها آان في 1967 يوليو 14

  . السالف الذآر17-93في المرسوم التشريعي رقم 
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في حالة توفر هذه الشروط المذآورة فإن وجود الشيء المقلد على متن وسائل 

  .النقل المذآورة  سابقا و التي تدخل إلى إقليم الدولة ال يعد تقليدا

و استنادا إلى مبدأ إقليمية القوانين، فإن القانون الجزائري ال يمكن أن يطبق على 

رتكبة في الخارج، فهو يطبق بعد مرور األشياء المقلدة عبر الحدود أفعال التقليد الم

فإذا . دون أن يؤخذ في ذلك بعين االعتبار ما إذا آان هذا الصنع قد تم بطريقة قانونية

تحصل مخترع على براءة اختراع في الجزائر و أخرى في تونس مثال، ثم قام بالتنازل 

ل له عن البراءة الجزائرية يمكنه متابعة آل عنها لصالح شخصين مختلفين، فإن المتناز

إدخال إلى الجزائر لألشياء المصنوعة في تونس من قبل المستفيد من البراءة التونسية 

  . ،ألنه تم إدخالها متجاهال في ذلك لحقوق صاحب البراءة الجزائرية

ود، و بما أننا بصدد الحديث عن دخول األشياء المقلدة إلى إقليم الدولة عبر الحد

فهذا يدفعنا إلى الحديث عن دور إدارة الجمارك في قمع التقليد لضمان حماية حق 

  .صاحب البراءة في التمتع بحق استئثار استغالل اختراعه

من بين ما ترتب عن تعديل و تتميم التشريع الخاص بالجمارك هو إدراج حماية 

 10-98نون رقم  من قا22خاصة للملكية الفكرية، و يظهر ذلك من خالل المادة 

 21 المؤرخ في 07-79 يعدل و يتمم القانون رقم 1  1998 أوت 22المؤرخ في 

لمتضمن قانون الجمارك، هذه المادة تنص في فقرتها الثانية على ما ا 2 1979جويلية 

  :يلي

و تحضر عند االستيراد مهما آان النظام الجمرآي الذي وضعت فيه، و " 

 ".رية أو األجنبية المزيفة تخضع للمصادرة البضائع الجزائ

 الذي جاء به التشريع التقليدهذه الفقرة هو انعدام مصطلح ما يالحظ من خالل 

   ، رغم أن هذا األخير قد اعتبر إدخال األشياء المقلدة إلى 3الخاص بحماية االختراعات

  

  

  

                                                 
  .61:جريدة رسمية رقم 1
  .30: جريدة رسمية رقم 2
  . السالف الذآر17- 93المرسوم التشريعي رقم  3
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التراب الوطني تقليدا يعاقب عليه صاحبه فكان على قانون الجمارك أن يعتبرها 

  1.من البضائع المحضورة

دون البضائع المزيفة  قد اقتصرت على البضائع األجنبية 22 و بما أن المادة 

، حسب رأينا، ال يمكن أن تتدخل لمنع دخول هذه الجماركهذا يعني أن إدارة 2 المقلدة،

البضائع إلى اإلقليم الوطني النعدام األساس القانوني الذي يمكنها أن تستند عليه في 

  .ذلك

فصاحب حق االستئثار هو الوحيد الذي عليه رفع دعوى التقليد استنادا إلى الفقرة 

، و هذا ما يدل على أن قانون الجمارك الجزائري غير مؤهل لردع هذا 31من المادة  2

النوع من المخالفات مما يجعله ال يتماشى و ما جاء به القانون المتعلق بحماية 

  .االختراعات

ني منها التشريعات الجزائرية تتمثل في عدم وجود تنسيق فيما  فاألزمة التي تعا

و من بين النتائج . بينها، مما يؤدي إلى عدم توفير الحماية الفعالة لصاحب البراءة

السلبية المترتبة عن ذلك هو عدم تشجيع االستثمار األجنبي في الجزائر، ألن حق 

 .الصادر من الخارجاالستئثار الذي يتمتع به المستثمر مهدد بالتقليد 

  :إلى التراب الوطني، أما السؤال الذي يطرح اآلن هوهذا عن اإلدخال 

زائري  هل عبور األشياء المقلدة يمكنه أن يشكل تقليدا في ظل التشريع الج

  الخاص بحماية االختراعات ؟

  :لعبور آما يليا 3 من قانون الجمارك 125دة اتعرف الم

لذي توضع فيه البضائع تحت المراقبة الجمرآية العبور هو النظام الجمرآي ا" 

  . . . ".المنقولة من مكتب جمرآي إلى مكتب جمرآي آخر بّرا أو جّوا

إلى اإلقليم الوطني عن عبورها، هو أنه في الحالة إن ما يميز دخول البضائع 

األولى تبقى البضائع في المكان الذي وضعت فيه، أما في الحالة الثانية فإن البضائع 

                                                 
  . من قانون الجمارك هي آل البضائع التي منع استيرادها أو تصديرها بأية صفة آانت21البضائع المحضورة وفقا للمادة  1
  . من بحثنا في ما يخص التمييز بين التزييف و التقليدثل الثالالرجوع إلى مقدمة المبحث الثالث من الفص 2
، و 1979 جويلية 21 المؤرخ في 07- 79 المعدل و المتمم للقانون رقم 1998 أوت 22 المؤرخ في 10-98قانون رقم  3

  .المتضمن قانون الجمارك



 149

 أو بمعنى آخر أنها تنزلق فوق سطح اإلقليم و بالتالي تعد و آأنها لم 1 تمر دون توقفها

  2.تتغلغل إلى إقليم الدولة

و لإلجابة على التساؤل المطروح، يمكن القول بأن المشرع الجزائري قد اآتفى 

إلى  من القانون المتعلق بحماية االختراعات بجعل إدخال األشياء المقلدة 31في المادة 

  .اإلقليم الوطني فعل تقليد دون أن يترتب عن عبورها ارتكابا لمثل هذا الفعل

و هذا من شأنه أن يشكل خطرا آبيرا يهدد حق االستئثار الذي يتمتع به صاحب 

البراءة ألن نقل البضائع من مكان إلى مكان آخر، و هي في حالة عبور، يمكن أن يتم 

د يترتب عن ذلك بقاء األشياء المقلدة فوق اعتراضه ألي سبب من األسباب، مما ق

  3.اإلقليم الوطني بشكل نهائي

  

 . شروط قيام جنحة التقليد و العقوبة المقررة لها: المطلب الثاني

في هذا المطلب سوف نشرع في البحث عن الشروط الواجب توفرها لقيام جنحة 

الخاص بحماية تقليد براءة االختراع، هذه الشروط لم تذآر صراحة في القانون 

 تلك ر و إنما يمكن استنتاجها من خالل دراستنا ألحكامه، و بمجرد توف4االختراعات 

الشروط ينشأ حق المجتمع في توقيع العقاب على المقلد و هي عقوبة خاصة جاء بها 

  .القانون السالف الذآر

و حتى تكون الدراسة عملية في هذا الجانب من الموضوع سوف نستعين بأحكام 

  .  آلما دعت الضرورة إلى ذلك5ائيةقض

 اإلشارة إلى أنها ع و أشهر قضايا التقليد التي عرضت على القضاء الجزائري، م

 ضخ االسمنت المسلح  أمام محكمة بوفاريك حيث قام ةقليلة جدا، هي قضية تقليد آل

   ع بتهمة تقليد براءة االختراع التي تحمي اآللة-ع برفع دعوى ضد السيد ي-السيد ن

  
                                                 
1 Voir Paul ROUBIER le Droit de la Propriété Industrielle. Librairie de Recueil .Paris 1952 
page 405. 
2 Voir Paul ROUBIER Même ouvrage page 406. 
3 Voir Paul ROUBIER : le Droit de la Propriété Industrielle. Librairie de Recueil .Paris 1952 
page 405. 

  .1993 ديسمبر 07 المؤرخ في 17- 93المرسوم التشريعي رقم 4
  :ائية التاليةالرجوع إلى األحكام القض 5

 8:، ملحق رقم342/96 تحت رقم 06/05/1996:القسم الجزائي بتاريخ.حكم تمهيدي صادر عن محكمة بوفاريك •
 9:، ملحق رقم747/97 تحت رقم 23/05/1998:حكم ابتدائي صادر عن محكمة البليدة، قسم مدني بتاريخ •
  10: رقمق، ملح07/10/1998بتاريخ .قرار صادر عن مجلس قضاء البليدة الغرفة الجزائية •
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و قد حاولنا متابعة مراحل هذه القضية إلى غاية صدور قرار على . السالفة الذآر

  .مستوى مجلس قضاء البليدة

  :و قمنا بتقسيم هذا المطلب إلى فرعين

  .شروط قيام جنحة التقليد:   الفرع األول

 .العقوبة المقررة لجنحة التقليد:  الفرع الثاني

  

  .ليدشروط قيام جنحة التق:الفرع األول

إن دراستنا لشروط قيا م جنحة التقليد يعد أمرا مهما، خاصة إذا نظرنا إلى 

الطبيعة الخاصة التي يتميز بها الفعل المرتكب و التي تجعله يختلف عن األفعال 

ملكية ( المجرمة األخرى، آونه يتمثل في عملية تقليد براءة اختراع تحمي ملكية معنوية

 الفعل ال يقوم إال إذا توفرت شروط خاصة تختلف نوعا ما و بالتالي فإن هذا)غير مادية

  .عن تلك الشروط المألوفة في القانون العام، و هنا تظهر أهمية دراستنا لهذا الجانب

و من خالل قراءتنا ألحكام القانون الخاص بحماية االختراعات يمكن حصر 

  :الشروط في أربعة و هي

  .أن يكون الحق موجودا )1

  . على الحقأن يتم االعتداء )2

  .أن يكون الفعل المرتكب غير قانوني )3

 .أن يكون الفعل قد ارتكب عمدا بالنسبة لبعض األفعال المشكلة للتقليد )4
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  :أن يكون الحق موجودا.1

يعد الفعل تقليدا إذا ارتكب في المكان و الزمان اللذان يكون فيهما االختراع محميا 

   حق استئثار استغالل االختراع بموجب براءة االختراع، أي عندما يكون

موجودا و بالتالي فإننا ال نكون أمام تقليد إذا استغل االختراع في بلد لم تصدر 

  .بشأنه اإلدارة المختصة الوثيقة التي تثبت حماية االختراع

 أن  1 بحماية االختراعاتص من القانون الخا13 و ما يالحظ من خالل المادة

 تاريخ إيداع الطلب و ليس من تاريخ صدور البراءة، و وجود حق اإلستئثار يكون من

هذا يعني أن آل األفعال التي ترتكب قبل تاريخ اإليداع ال تستوجب اإلدانة و لو من 

حيث القانون المدني، فصاحب البراءة يجب أن يكون متمتعا بحق استئثار االستغالل 

باب، آأن يكون ذلك بسبب وقت ارتكاب الفعل و أن ال يكون قد فقده ألي سبب من األس

سقوط البراءة أو التخلي عنها أو إلغاءها، فصاحب حق االستئثار عليه أن يثبت وجود 

تدل على أنه ) وثيقة رسمية صادرة عن الجهة المختصة(هذا الحق بموجب وثيقة

، و إذا آانت براءة االختراع التي تم تقليدها هي تلك  2 صاحب االختراع الذي تم تقليده

 التي هي بحوزتنا فنقول بأنه وفق 3 ءة التي تحمي آلة صنع االسمنت المسلحالبرا

  فإن تاريخ وقوع الفعل آان في شهر 4. التي وردت في الحكم التمهيديللحيثيات

، في حين أن تاريخ إيداع طلب الحماية على مستوى اإلدارة 1994نوفمبر عام 

 5  الذي ورد في الوقائع المبينة، و هو التاريخ1995المختصة آان في شهر جوان عام 

  الصادر عن محكمة البليدة و آذلك في براءة االختراع التي تحمي 6في الحكم االبتدائي

  7.آلة ضخ االسمنت المسلح

                                                 
  .1993 ديسمبر 7 المؤرخ في 17-93 المرسوم التشريعي رقم  1

2Voir Paul ROUBIER : le Droit de la Propriété Industrielle, Librairie de Recueil, Paris 1952, 
page 317. 

  5: ملحق رقم 3
  8:ملحق رقم 4
بدال " شهادة "  يستعملون مصطلح   القضاةالحظنا أن ) ملحق رقم ( من خالل الوقائع التي تم سردها في الحكم االبتدائي  5

المعهد الجزائري " إلدارة المختصة بإصدار البراءات لباإلضافة إلى ذلك فقد تم ذآر التسمية القديمة " براءة " من مصطلح 
، التي أتى بها المرسوم INAPI" المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية " بدال من التسمية الجديدة " للتوحيد الصناعي

  . المتضمن إنشاء و نظام المعهد1998 فيفري 21 المؤرخ في 68-98التنفيذي رقم 
  8:  ملحق رقم 6
  5:  ملحق رقم 7
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ع قد قام بصنع اآللة قبل تاريخ اإليداع، الذي قام به -بما أن المتهم أي السيد يو

قيام جنحة التقليد و هو الشرط ع، فهذا يعني أن الشرط األول من شروط -السيد ن

  .الجوهري لم يتوفر ألن حق استئثار االستغالل لم يكن موجودا أصال

  :أن يتم االعتداء على الحق -2

، عإن البحث عن ما إذا آان قد تم االعتداء على حق استئثار استغالل االخترا  

ه مع المطالب الذي يتمتع به صاحب براءة االختراع، يكون بفحص محل التقليد ومقارنت

المذآورة في البراءة التي تحمي االختراع، فلو آنا في حالة تقليد آللة ضخ االسمنت 

مثال لتم المقارنة بين البراءة التي تحمي هذا االختراع و بين الشيء المقلد أي آلة ضخ 

  .ع بصنعها-االسمنت التي قام بها السيد ي

نفسه بإثبات وجود التقليد و ذلك و يقتضي في هذه الحالة أن يقوم صاحب البراءة ب

 .1 بإبراز نقاط التشابه بين الشيء المقلد و محتوى البراءة و ليس بتبيين الفرق بينهما

 و ذلك وفقا 2معنى ذلك أن عبئ اإلثبات يقع على عاتق صاحب براءة االختراع وحده 

و إذا " :3 من القانون المتعلق بحماية االختراعات2 الفقرة 33لما نصت عليه المادة 

ألن صاحب البراءة أدرى بما تحتوي عليه تلك الوثيقة ...." الطالب ارتكاب تقليدأثبت

 المجرمةالتي تحمي اختراعه، و هو الجانب الذي يميز فعل التقليد عن األفعال 

 .األخرى

و مما تجدر اإلشارة إليه أن تقديم الدليل على وجود تقليد يكون سهال إذا تعلق 

 موضوع البراءة، أما الصعوبة فتكمن في إثبات وجود تقليد براءة األمر بالمنتوج

 .اختراع التي يكون موضوعها طريقة صنع

ففي الحالة األولى، ما على صاحب البراءة إال القيام بإحضار نموذج من المنتوج 

المقلد و عرضه أمام المحكمة فيبين أوجه الشبه بينه و بين محتوى البراءة حتى و لو 

: ليد يتعلق بمطلب واحد من المطالب التي تتضمنها البراءة و هو ما يسمى بآان التق

 .  التقليد الجزئي

  

                                                 
1 Voir Paul ROUBIER, même ouvrage, page 335. 

ء إثبات وجود التقليد يقع على  من القانون الخاص بحماية االختراعات تنص على أن عب2 في فقرتها 33رغم أن المادة  2
 يأن القاض ) 8ملحق رقم (عاتق صاحب البراءة و لكن ما الحظناه من خالل الحكم التمهيدي الذي صدر من محكمة بوفاريك 

  .قام بتعيين خبير لفحص آلة ضخ االسمنت المسلح للتأآد من وجود التقليد
  .المرسوم التشريعي السالف الذآر 3
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أما في الحالة الثانية فإن عملية اإلثبات قد تدفع بصاحب البراءة إلى اتخاذ طرق 

غير شرعية إلثبات وجود تقليد، آالتجسس مثال، ألن الفراغ القانوني الذي الحظناه في 

 أن  فييد و هو القانون الخاص بحماية االختراعات السالف الذآر،يتمثلالقانون الجد

المشرع الجزائري لم ينص على أي إجراء من اإلجراءات التي تمنح الحق لصاحب 

 آان ينص على تلك 1البراءة في االنتقال إلى مكان التقليد، في حين أن القانون القديم 

  .اإلجراءات

 إذا أثبت صاحب البراءة أن المنتوج أو طريقة فجنحة التقليد إذن ال تقوم إال

  .الصنع مطابقة لمحتوى البراءة

  :أن يكون الفعل المرتكب غير قانوني -3

حتى نكون أمام تقليد يجب أن يكون الفعل المرتكب أيضا مخالفا للقانون، معنى   

ذلك أن استغالل االختراع من قبل صاحب البراءة نفسه أو الشخص الذي استفاد من 

لتنازل عن البراءة أو الشخص الذي تحصل على رخصة تعاقدية أو رخصة إجبارية ا

عند (ال يعد مقلدا ، آذلك بالنسبة للشخص الذي آان يملك االختراع ملكية شخصية 

أو بمعنى آخر، آان يستغل االختراع أو ) تاريخ إيداع الطلب للحصول على البراءة 

تغالل االختراع في الوقت الذي أودع فيه آان يقوم بالتحضيرات الالزمة من أجل اس

طلب من طرف شخص آخر لحماية نفس االختراع و لم يكن يعلم بوجود ذلك الطلب، 

   من المرسوم التشريعي رقم 14فإنه ال يعد مقلدا وفقا للمادة 

93-17.  

  :أن يكون الفعل قد ارتكب عمدا بالنسبة لبعض األفعال المشكلة للتقليد -4

 على فقرتها األولى في 2من القانون المتعلق بحماية االختراعات 31تنص المادة 

  :ما يلي

 أعاله يشكل تقليدا في البراءة يمس حقوق 14 و 12مع مراعاة المادتين " 

  :صاحبها آل عمل مما يأتي

                                                 
  . و المتعلق بشهادات المخترعين و إجازات االختراع1966 مارس 3لمؤرخ في  ا54-66األمر رقم  1
  .1993 ديسمبر 7 المؤرخ في 17- 93المرسوم التشريعي رقم  2
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صنع المنتوج المحمي ببراءة االختراع أو استعماله أو تسويقه أو حيازته  •

  .لهذه األغراض

  ." نع التي تحميها براءة االختراع أو تسويقهااستعمال طريقة الص •

  :ثم تنص في فقرتها الثانية على ما يلي

 إخفاء شيء مقلد أو إخفاء عدة أشياء يتعمدون آذلك من نو يعد مقلدي"  •

  ." للتراب الوطنيهامقلدة أو بيعها أو عرضها للبيع أو إدخال

 ،و هذا يعني أن سوء 31 إن شرط التعمد لم يذآر إال في الفقرة الثانية من المادة

النية ال تشترط لقيام جنحة التقليد إال في حالة إخفاء األشياء المقلدة أو بيعها أو عرضها 

، أما بالنسبة التقليد المماثل: للبيع أو إدخالها إلى اإلقليم الوطني و هو ما يسمى بـ

    .التقليد الرئيسي: للصنع أو االستعمال فيسمى بـ 

يرة ال يكون صاحب حق االستئثار ملزما بإثبات سوء نية  ففي الحالة األخ

الفاعل، فيكفي أن يقع الفعل المادي للقول بوجود التقليد، و هو ما يخالف المبادئ العامة 

  .المعروفة في قانون العقوبات، ألن توفر الرآن المعنوي شرط من شروط قيام الجريمة

الرئيسي من حيث وجوب توفر سوء المماثل عن التقليد   التقليدزو يعود سبب تميي

  أن الشخص الذي يقوم بصنع ىالنية في األول و عدم وجوب توفرها في الثاني، إل

 قبل استغالل 1الشيء المقلد مثال بإمكانه بل هو ملزم بالبحث عن االختراعات المحمية 

  ة عناصر جديدة في صناعته، لذلك فهو يعد دائما مدانا على األقل بسبب عدم المباال

  

  

                                                 
 الطلبات بشأنها، و تظهر أيضا   من هذا الجانب بالذات تظهر أهمية التعجيل في إصدار براءات االختراع التي يتم إيداع  1

  .لالزمة و الفعالة لنشر هذه البراءات ألن ذلك يلعب دورا آبيرا في التقليل من حاالت التقليدأهمية تكريس الوسائل ا
 من القانون الخاص بحماية االختراعات أن براءات االختراع المسلمة يتم نشرها 22و ما يالحظ من خالل المادة 

آيف يقوم :" السؤال المطروح. إلى حد اآلن النص التنظيمي لم يظهرنحسب آيفيات تحدد عن طريق التنظيم في حين نجد أ
  "المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية بنشر البراءات ؟

حسب مسؤول مصلحة البراءات فإن ذلك يكون بوضع البراءات المسلمة في متناول آل من يريد اإلطالع عليها، في 
سيلة معينة لعملية إعالم الجمهور بوجود هذه البراءات،  يستلزم االستعانة بو22حين أن مصطلح النشر الذي جاءت به المادة 

ملحق رقم (و الغريب في األمر أن الطلبات التي تودع على مستوى المعهد يتم نشرها بواسطة ما يسمى بالمنشور الرسمي 
لطلبات و إما أن يتم رغم أن القانون لم ينص على ذلك و بالتالي يعد إجراءا غير قانونيا، فإما أن تمتنع اإلدارة عن نشر ا).1

  .إدراج مادة تنص على نشر الطلب حتى يكون عمل اإلدارة عمال قانونيا
نجد أن اإلدارة تكتفي فقط بذآر عنوان ). 2ملحق رقم) (نشر الطلبات ( من ذلك، إذا قمنا باإلطالع على محتوى النشر ربل أآث

  .تكمن في إظهار المطالب التي من خاللها تحدد الحمايةاالختراع و اسم المخترع طالب البراءة في حين أن أهمية النشر 
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  1.عندما يقوم بصنع شيء محمي بموجب براءة يملكها شخص آخر

أما بالنسبة للتاجر الذي يقوم ببيع األشياء المقلدة و يقوم بإدخالها إلى اإلقليم 

الوطني مثال، فإنه ال يمكن إدانته استنادا فقط على األفعال المادية، هذا يعني أن آل من 

 و لم يكن يعلم بأنها 31لفقرة الثانية من المادة يقوم بارتكاب األفعال التي ذآرت في ا

  .مقلدة ال يعد فاعلها مقلدا ألنه لم تتوفر فيه سوء النية

 من القانون الخاص بحماية االختراعات 32إال أن هناك استثناًء جاءت به المادة 
  : التي تنص على ما يلي2

لوصف االختراع باستثناء الوقائع التي قد تحدث عقب تبليغ نسخة رسمية ".... 

  ."مصحوبة بطلب براءة االختراع للشخص المشتبه فيه أنه مقلد

  

ما أن القانون قد اشترط على صاحب حق االستئثار إثبات سوء النية، و ذلك بف

 من 2بطريقة غير مباشرة، بالنسبة لألفعال المشكلة للتقليد المماثل المذآورة في الفقرة 

 الذآر قد منحت له وسيلة يثبت بواسطتها وجود سوء  السالفة32 ، فإن المادة31المادة 

النية، إذا قام صاحب البراءة بتبليغ المشتبه فيه أنه مقلد و ذلك بإرسال نسخة رسمية 

لوصف االختراع مصحوبة بطلب البراءة، ثم قام ذلك الشخص بارتكاب األفعال التي 

 بالتالي تقوم جنحة ، يكون شرط التعمد قد توفر و31 من المادة 2 ةذآرت في الفقر

  3.التقليد

 

 .العقوبة المقررة لجنحة التقليد:الفرع الثاني

ن  4 في فقرتها األولى من القانون الخاص بحماية االختراعات 35ص المادة ت

  ."جنحة تقليد أعاله، 31يعتبر آل عمل يرتكب في مفهوم المادة : " على ما يلي

  

  

  
                                                 
1 Voir Paul ROUBIER : La Droit de la Propriété Industrielle.Librairie de Recueil .Paris.1952 : 
page 408. 

  . السالف الذآر17- 93المرسوم التشريعي رقم  2
3 Voir Paul ROUBIER : le Droit de la Propriété Industrielle, Librairie de Recueil, Paris 1952, 
page 408. 

  .1993 ديسمبر 7 المؤرخ في17- 93المرسوم التشريعي رقم  4
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، يرتب المسؤولية الجزائية على مرتكبي جنحةوفقا لهذه الفقرة، فإن التقليد يعد 

 من القانون السالف الذآر، إذا توفرت الشروط 31األفعال المنصوص عليها في المادة

  .التي تطرقنا إليها في الفرع األول

، و بالنسبة للعقوبة 58 في مادته 1و قد اعتبر جنحة حتى في ظل القانون السابق 

 : السالفة الذآر في فقرتها الثانية35دة التي توقع على المقلد نصت عليها الما

حد و ستة أشهر ايعاقب على جنحة التقليد بالحبس مدة تتراوح بين شهر و " 

) 400000.00(إلى أربعة مئة ألف ) 40000.00(و بغرامة مالية من أربعين ألف 

  ."دينار جزائري أو بإحدى العقوبتين فقط

لينا أن نشير إلى بعض األخطاء التي و بما أننا بصدد الحديث عن جنحة التقليد، ع

  .ترتكب على مستوى القضاء عند معالجة قضايا متعلقة بالتقليد

) القسم المدني(فمن خالل إطالعنا على الحكم الذي أصدرته محكمة البليدة 

، نعتقد بأنه آان على قاضي المحكمة أن يدفع بعدم 2 1998/ 23/05بتاريخ 

يد براءة اختراع و هو جنحة يترتب عنها مسؤولية االختصاص ألن القضية تتعلق بتقل

  .جزائية

 الذي 3و رغم ذلك نجد القاضي يصدر حكما يقضي فيه بإفراغ الحكم التمهيدي 

و أآثر من ذلك نجده يحكم بالتعويض على ) القسم الجزائي(صدر عن محكمة بوفاريك 

يجهل بأن التقليد هو ع ، فهل هذا يعني أن القاضي -أساس التقليد الذي ارتكبه السيد ي

. فعل مجرم يعاقب عليه القانون الخاص بحماية االختراعات ؟ و السؤال يبقى مطروحا

هذا ما دفع وآيل الجمهورية إلى استئناف الحكم الصادر عن محكمة البليدة ألن القضية 

  .هي أصال قضية جزائية

إال أننا الحظنا، من خالل إطالعنا على القرار الجزائي الصادر 

لذي قضى بإلغاء الحكم المستأنف، أن وآيل الجمهورية لم ا 4 07/10/1998:تاريخب

  يسلم هو اآلخر من الخطأ،  فمن خالل الحيثيات نجد أنه قد اعتبر فعل التقليد مجرما 

                                                 
  . المتعلق بشهادات المخترعين و إجازات االختراع1966 مارس 3 المؤرخ في 54-66األمر رقم  1
   .9 ملحق رقم  2
  8: ملحق رقم  3
  10:ملحق رقم  4
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 من قانون العقوبات و قد أيده المجلس في ذلك و الدليل على ذلك 112وفقا للمادة 

  1.ما جاء في القرار

هل هذا يعني أن القضاة يجهلون وجود قانون " :ذي يبقى مطروحافالسؤال ال

 هذا باختصار عن آيفية التعامل مع قضايا التقليد على "خاص بحماية االختراعات ؟ 

  .ءمستوى القضا

 من القانون 35 ويمكن أن تتضاعف العقوبات المنصوص عليها في المادة 

نكون في حالة العود في جنحة التقليد  في حالة العود، و 2المتعلق بحماية االختراعات 

 سنوات السابقة 5إذا سبق و أن حكم على المتهم بسبب نفس الجنحة و ذلك خالل  

أما إذا آان المتهم قد ارتكب أفعاال اعتبرت تقليدا، و ذلك قبل .لتاريخ مثوله أمام القضاء

 واحدة عن آل مثوله أمام القضاء ألول مرة، في هذه الحالة ال توقع عليه إال عقوبة

 من القانون السالف الذآر التي تنص على ما 36األفعال التي ارتكبها و ذلك وفقا للمادة 

  :يلي 

 سابقة حكم بتقليد سنوات) 5(يعتبر عودا إلى التقليد إذا صدر خالل خمس " 

البراءة ضد المقلد و في هذه الحالة تتضاعف العقوبة المنصوص عليها في المادة 

  ." أعاله35

، في فقرتها الثانية من نفس القانون تمنح سلطة تقديرية واسعة 33 نجد المادة ثم

للقاضي في اتخاذ أي إجراء منصوص عليه في التشريع المعمول به أي في قانون 

  آأن يأمر بمنع مواصلة التقليد أو أي إجراء آخر يراه مناسبا في مثل هذه 3العقوبات

  .القضايا

  التي نص عليها القانـــــون الخاص بحمايــــــة  4ــات و نحن نعتقد بأن العقوبـــ

  

                                                 
مجلس قضاء البليدة على إلغاء الحكم المستأنف و القضاء مجددا على المتهم بتهمة التقليد وفقا لنص ينص القرار الصادر عن  1

  . دج غرامة5000 و نافذة أشهر حبس 06 عليه بـم من قانون العقوبات و عقابا له، الحك112المادة 
  . السالف الذآر17- 93المرسوم التشريعي رقم  2
  . المتضمن قانون العقوبات1966وان  ج8 المؤرخ في 156-66األمر رقم  3
و ما يالحظ أنه حكم بعقوبة حبس و غرامة  ) 10ملحق رقم(الرجوع مثال إلى العقوبة التي نطق بها قاضي مجلس البليدة  4

دون أن يأمر المدان التوقف عن مواصلة التقليد أو تسليم الوسائل التي استعان بها الرتكاب هذا الفعل، بل يجب أن نتساءل 
يضا عن مبررات إدانة المتهم، ألنه من المفروض أن تذآر في الحيثيات العناصر التي تم تقليدها و التي تحتويها آلة ضخ أ

االسمنت المصنوعة من قبل المتهم و ذلك من خالل المقارنة بين المطالب المذآورة في البراءة و بين الشيء المقلد خاصة و 
  للكشف عن جوانب التقليد). 8:ملحق رقم(حكمة بوفاريك أنه قد تم تعيين خبير من قبل قاضي م
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غير آافية لتحقيق الردع الذي يهدف إليه المشرع، خاصة إذا نظرنا إلى  1االختراعات 

األرباح التي يمكن للمقلد أن يجنيها من خالل استغالله لالختراع المحمي، باإلضافة 

 البراءة عندما ال يحقق المقلد نفس إلى ذلك فإن التقليد يشكل خطرا يهدد سمعة صاحب

النتيجة التي يحققها صاحب حق االستئثار، حيث يمكن أن يكون الشيء المقلد ذات 

  جودة أقل 

من تلك التي يحققها صاحب البراءة و هذا من شأنه أن يتخذ صورة سلبية في 

  .نظر المستهلكين

  

رفعها في حالة الدعاوى التي يحق لصاحب براءة االختراع : المطلب الثالث 

  . التقليد

إن الدعاوى القضائية التي يمكن أن ترفع في حالة وقوع فعل التقليد، و التي تعد 

دعوى التقليد، :، هي 2الحماية البعدية التي يضمنها القانون لصاحب حق االستئثار

  .دعوى التعويض و دعوى المنافسة غير المشروعة

مكن العدالة من تحقيق الردع الذي هذه الدعاوى هي الوسائل القانونية التي ت

يصبو إليه المشرع من جهة و من جهة أخرى تمكن صاحب البراءة من الحصول على 

  .ما يعوضه عن األضرار التي لحقت به

  :سوف نتناول هذه الدعاوى في ثالثة فروع

  .دعوى التقليد: الفرع األول

  .دعوى التعويض: الفرع الثاني

 . المشروعة غيردعوى المنافسة: الفرع الثالث

  

  

  

  

                                                 
  . السالف الذآر17- 93 المرسوم التشريعي رقم 1

2 Voir DEUG de droit : Droit des Affaires et Droit commercial, Edition DALLOZ, Paris 1997 
page :92. 
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  .دعوى التقليد: الفرع األول

إن دعوى التقليد هي الوسيلة الوحيدة التي يمكن أن يلجأ إليها صاحب براءة 

و  1االختراع لحماية حقه في االستئثار حتى يتمكن من التمتع بهذا االمتياز بشكل آامل 

 التي تنص في 33 في المادة 2هو ما جاء به القانون المتعلق بحماية االختراعات 

  :فقرتها األولى على ما يلي

يمكن لصاحب براءة االختراع أو من له حق امتالآها أن يرفع دعوى قضائية " 

  ." أعاله31ضد أي شخص قام أو يقوم بالتقليد حسب مفهوم المادة 

بمبادرة من صاحب ) دعوى التقليد(فطلب الحماية يكون برفع دعوى جزائية 

ات هذه الدعوى أنها تحقق الردع ألنه بموجبها يمكن تطبيق البراءة، و من إيجابي

  3.العقوبة على المقلد

 ينص صراحة على إمكانية رفع الدعوى من قبل  4و إذا آان القانون الجديد

آان ينص فقط على أنه يمكن ) 64المادة  (5صاحب البراءة، فإن القانون القديم 

  . الوصف و الحجزلصاحب اإلجازة أن يستصدر أمرا قضائيا إلجراء

 تعد الجهة التي تتولى منح 6و رغم أن اإلدارة المختصة بإصدار البراءات 

إال أنها ليست مختصة  ،القبليةالوثيقة التي تثبت وجود الحماية، و هو ما يسمى بالحماية 

بمراقبة التقليد، فعلى صاحب البراءة أن يراقب السوق بنفسه للتمكن من اآتشاف 

سنوات من تاريخ ) 05(قبل مرور مدة خمس 7متابعتها قضائيا حاالت التقليد و 

  8. من القانون المتعلق بحماية االختراعات3 الفقرة 35ارتكابها وفقا للمادة 

  

  

  
                                                 
1 Voir Marc SABATIER : l’Exploitation des Brevets d’Invention et l’Intérêt Général d’Ordre 
Economique Librairie Technique 1976 page 67. 

  .1993 ديسمبر 7 المؤرخ في 17- 93لتشريعي رقم االمرسوم  2
3 Voir Paul ROUBIER : même ouvrage, page 438. 

  . السالف الذآر17-93المرسوم التشريعي رقم   4
  .متعلق بشهادات المخترعين و إجازات االختراع ال1946 مارس 3 المؤرخ 54-66 رقم راألم 5
 المتضمن 1968 فيفري 21  المؤرخ في 68-98: للملكية الصناعية وفقا للمرسوم التنفيذي رقم يالمعهد الوطني الجزائر 6

  . إنشاء و نظام هذا المعهد
7 Voir INTRNET : http://www.INPI.FR/INPI/hlml/pi/INLAPI.htm. 

  . المتعلق بحماية االختراعات1993 ديسمبر 7 المؤرخ في 17- 93 رقم المرسوم التشريعي 8
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فالقضاء إذن هو الجهة المختصة في فرض احترام هذه الحقوق، و صاحب 

لك بإجراء البراءة هو الشخص الوحيد الذي يمكنه من التأآد من وجود التقليد و ذ

  . والمطالب التي تتضمنها البراءةدمقارنة بين الشيء المقل

هل يعد صاحب البراءة الشخص الوحيد الذي يحق :"  و لكن السؤال المطروح

  "له رفع دعوى التقليد؟

 من القانون المتعلق بحماية االختراعات، 33من خالل الفقرة األولى من المادة 

لوحيد الذي يحق له رفع دعوى التقليد و بطبيعة نجد أن صاحب البراءة هو الشخص ا

. الحال يشمل هذا الحق الورثة و آل من انتقلت إليه ملكية البراءة عن طريق التنازل

فالمتنازل له يكون له الصفة لمتابعة المقلدين بالنسبة لألفعال المرتكبة بعد إبرام العقد 

بع المتنازل في حد ذاته إذا ، و يمكن أن يتا 1إال إذا وجد اتفاق يقضي بخالف ذلك

  .واصل استغالل البراءة التي تنازل عن ملكيتها

أما في حالة التنازل الجزئي، آأن يكون محددا بالزمان أو المكان، فإن المتنازل 

  آما يحق لمالكي براءة 2.له يكون له الحق في متابعة المقلدين في حدود ذلك التنازل

بعة المقلدين وفقا للقانون العام أمام غياب أحكام  متا، ملكية على الشيوع،االختراع

 ، حيث يحق لكل شريك على الشيوع أن يرفع دعوى تقليد لصالحه فقط و على 3خاصة

  4. للشرآاء اآلخرينضورالشريك الرافع للدعوى أن يبلغ التكليف بالح

و يمكن للشرآاء الخروج عن هذه القاعدة إذا قاموا بتأسيس في ما بينهم نظام 

  .ملكية على الشيوعال

  

و علينا اإلشارة إلى نقطة مهمة والمتمثلة في أن انفراد صاحب البراءة بحق رفع 

   وفقا للقانون ،دعوى التقليد يؤدي إلى اقصاء أصحاب رخص االستغالل وهم

  

                                                 
1 Voir Albert CHAVANNE –Jean Jaques BURST, Droit de la Propriété Industrielle, Precie 
DALLOZ, 2ème Edition Paris, 1980, page 214. 
2 Voir Paul ROUBIER, Le droit de la Propriété Industrielle, Librairie de Recueil ,paris 
1952,page 415-416. 

الرجوع إلى االقتراح الذي قمنا بتقديمه في الفرع الثاني من المطلب الثاني من المبحث الثاني من الفصل األول من بحثنا فيما 3
 .يخص الملكية المشترآة لبراءة االختراع

  . 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75األمر رقم : زائري  من القانون المدني الج718و ذلك ما نستشفه من خالل المادة 4
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أصحاب الرخص التعاقدية و الرخص اإلجبارية وهذا من شأنه أن : الجزائري

 للقيمة االقتصادية التي تتمتع بها براءة االختراع، ألنه في يؤدي إلى نتائج سلبية بالنسبة

 إفترضنا امتناع وهذه الحالة فإن الوثيقة ال تحضى بالحماية القانونية الالزمة، فل

ن متابعة المقلدين أو آان عاجزا عن القيام بذلك فال نجد شخصا أخر عصاحب البراءة 

 بائري أن يمنح ذلك الحق أيضا لصاحيمكن أن يتابع المقلدين فكان على المشرع الجز

   .1الرخصة اإلستئثارية 

  

إال أننا نعتقد بأنه يمكن لهذا األخير أن يتابع المقلدين حتى ولو لم ينص القانون 

 إذا تضمن عقد الترخيص المبرم بينه وبين صاحب البراءة اتفاق يسمح ،على ذلك

ددها ذلك حوفقا للشروط التي ي ،للمستفيد من الرخصة اإلستئثارية برفع دعوى التقليد

 إلى هذا اإلجراء إال أن يشترط صاحب البراءة على صاحب الرخصة أن ال يلجأالعقد،آ

، آما يمكن أن )أي االمتناع عن رفع دعوى التقليد ( عن إتخاذه هإذا إمتنع هو نفس

      .يشترط التدخل أثناء سير الدعوى فالعقد شريعة المتعاقدين

جد أنه آان على المشرع أن يمنح لصاحب الرخصة و لكن رغم ذلك، فن

االستئثارية الحق في رفع دعوى التقليد تحقيقا للعدالة، و المبرر الكافي والقوي أن 

صاحب هذه الرخصة يدفع المقابل من أجل استغالل و االختراع، في حين أن المقلد 

  .يستغل االختراع دون دفع أي مقابل

 صالحية البراءة و حتى من تاريخ إيداع الطلب و ترفع دعوى التقليد خالل مدة

 من القانون الثانية فقرتها في 33إذا آان التقليد قد وقع بعد اإليداع، ألنه وفقا للمادة 

 ، فإن الوقائع السابقة لتسجيل طلب البراءة ال تستوجب 2المتعلق بحماية االختراعات

ة بعد، فإنه يمكن رفع دعوى التقليد اإلدانة، هذا يعني أنه حتى و لو لم يتم إصدار البراء

  ، ألن المدة الزمنية التي تفصل بين  3في حالة وقوع التقليد من تاريخ إيداع الطلب

                                                 
  :يمكن أن نكون أمام رخصة استئثارية في حالتين1

  .عندما ينص عقد الترخيص االستئثاري على عدم إمكانية صاحب البراءة استغالل االختراع و عدم منح رخص الغير 
عن ) صاحب البراءة (ى دون أن يمتنع هو عندما ينص العقد على وجوب امتناع صاحب البراءة على منح رخص أخر 

  .هااستغالل
  .و بالتالي يكون صاحب الرخصة االستئثارية هو صاحب الرخصة الوحيدة

  . السالف الذآر17- 93المرسوم التشريعي رقم  2
3 Voir Paul ROUBIER : même ouvrage, page 419. 
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 يمكن للمقلد أن 1تاريخ اإليداع و تاريخ إصدار البراءة، غالبا ما تكون مدة طويلة 

  .يستغلها آفرصة الرتكاب الفعل المجرم دون أن ُيعد ذلك تقليدا

لناحية العملية، فإن القاضي بعد قبوله لدعوى التقليد؛ بطلب من صاحبها و من ا

 ، و تكون الجهة المختصة 2استصدار البراءة من قبل الجهة المختصة لدراسة القضية

في النظر في قضايا تقليد براءات االختراعات، وفقا للقواعد العامة من حيث 

 من 35د جنحة آما نصت عليه المادة الموضوع، هي المحكمة الجزائية ألن التقليد ُيع

 و من حيث المحل، فيعود االختصاص للمحكمة 3القانون المتعلق بحماية االختراعات 

  .التي يقع في دائرة اختصاصها التقليد أو مكان إقامة المتهم

 في فقرتها الثانية من القانون السالف الذآر، يتضح لنا بأن 33و من خالل المادة 

ست له فقط مهمة رفع الدعوى بعد اآتشاف التقليد،فهو ملزم أيضا صاحب البراءة لي

 أثبتو إذا " :وقوع هذا الفعل المجّرم، حيث تنص تلك الفقرة على ما يلي بإثبات

  ...." ارتكاب تقليد 4الطالب

  و 5 ألن صاحب البراءة هو الوحيد الذي يعلم جيدا ما تحتوي عليه المطالب

ذي يمكنه أن يقدم دليال على وجود التقليد الذي نتج من بالتالي فهو الشخص الوحيد ال

  .جراء تجاوز حدود الحماية التي حددتها تلك المطالب

  : و لكن السؤال الذي يطرح اآلن

هل منح المشرع الجزائري وسائل قانونية يمّكن بموجبها صاحب البراءة من " 

  "تقديم الدليل على وجود تقليد؟

  ، نجد أن المشرع الجزائري لم 6حماية االختراعات من خالل القانون المتعلق ب

  

                                                 
زائري للملكية الصناعية غالبا ما تستغرق وقتا طويال، حسب إن عملية إصدار براءة االختراع من قبل المعهد الوطني الج 1

  .مسؤول مصلحة البراءة
  ).INAPI( حسب مسؤول مصلحة البراءات على مستوى المعهد 2
   .1993 ديسمبر 7 المؤرخ في 17- 93المرسوم التشريعي رقم  3
حصل على البراءة بعد، و هذا ما يدل على و يقصد بالطالب هنا هو الشخص الذي أودع طلب لحماية االختراع و لكنه لم يت 4

أن صدور البراءة ليست شرطا لرفع دعوى التقليد و هذا ما يدل أيضا على أ ن حق استئثار االستغالل يسري من تاريخ اإليداع 
  و ليس من تاريخ صدور البراءة

   . . 43. .ص:  بحثنادخلمالبالنسبة للمقصود بالمطالب، الرجوع إلى 5
  . السالف الذآر17- 93شريعي رقم المرسوم الت 6
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يمنح لصاحب البراءة وسائل قانونية إلثبات وجود تقليد، و هذا يعني أنه البد من 

 3 آان يمنح لصاحب اإلجازة2 ى، رغم أن القانون الملغ 1الرجوع إلى القانون العام

 في فقرتها 64 الحق في طلب إجراء الوصف و الحجز، و ذلك يظهر من خالل المادة

  .األولى 

و ما يالحظ أن القانون القديم آان يستعمل مصطلح الحجز المعروف في القانون 

 -حجز" تستعمل مصطلح 4العام، في حين نجد أن بعض التشريعات

، حتى تظهر الطابع الخاص لمثل هذا النوع من "Saisie-Contrefaçon"،"تقليد

في القانون العام يتخذ بعد اإلدانة، فإن  إذا آان الحجز المعروف هاإلجراءات، ألن

الحجز الخاص بالتقليد يكون له هدفا آخرا و المتمثل في تمكين صاحب البراءة من 

  .اإلطالع على الشيء المقلد الذي يكون بحوزة المقلد إلثبات وجود الفعل المرتكب

  والحجز الحقيقي: و في ظل هذه التشريعات أيضا فإن الحجز يكون على نوعين

 فإذا آان الحجز الحقيقي يهدف إلى حفظ األشياء المقلدة من طرف .الحجز الوصفي

العدالة و غالبا ما يكون ذلك يوضعها لدى آاتب الضبط، و هو إجراء يسهل عملية 

فحص التقليد من طرف القاضي، آما أن هذه الطريقة تضمن عملية المصادرة أو تهديم 

النطق بتنفيذ هذه اإلجراءات، فإن الحجز الوصفي األشياء المقلدة في حالة ما إذا تم 

    5. التي تبقى بين يدي حائزهاةيكون هدفه إجراء المعاينة فقط لألشياء المقلد

لم يأخذ بهذا التمييز بل نجد أن   6إن المشرع الجزائري في ظل القانون القديم

ن الوصف ، هذا يعني أ الوصفوالحجز :  منه آانت تنص على ما يسمى بـ65المادة 

  التي تمكن صاحب 7و قد آان يتضمن مجموعة من اإلجراءات. لم يكن يعد حجزا

اإلجازة من إثبات وجود التقليد و ذلك عن طريق استصدار أمرا من المحكمة المختصة 

  و االنتقال إلى مكان وجود األشياء المقلدة إلجراء المعاينة و الوصف، و يمكن أن 

  

                                                 
  الخ ...يمكن أن يقدم اإلثبات باالعتراف أو شهادة الشهود أو الكتابة 1
  . السالف الذآر54-66األمر رقم  2
الذي آان له الحق في رفع دعوى التقليد لحماية ) 54-66في ظل القانون السابق و هو األمر رقم (و هو المخترع األجنبي  3

  .آان يتمتع بحق استئثار استغالل اختراعه) صاحب شهادة المخترع(فا للمخترع الجزائري اختراعه، ألنه خال
  .L 615-5:، ينص على الحجز الخاص بالتقليد في مادته1992 جويلية 2: في آخر تعديله1968 مثل القانون الفرنسي لعام 4

5 VOIR Paul ROUBIER : le Droit de la Propriété Industrielle, Librairie de Recueil, Paris : 1952 
page 424 - 425.  

  . و المتعلق بشهادات المخترعين و إجازات اإلختراع1966 مارس 3 المؤرخ في 54-66األمر رقم  6
  . من نفس األمر65 و 64المواد  7
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، و يمكن لصاحب اإلجازة أيضا أن يستصدر أمرا يساعده في ذلك عونا محلفا

  .إلجراء الحجز

 ، دون أن يأتي بالبديل 1 الجديدنآل هذه اإلجراءات تم إلغاؤها بموجب القانو

رغم أن هذه اإلجراءات تلعب دورا آبيرا في ضمان حق صاحب البراءة في حماية 

ن أن يترتب عن هذا اإللغاء و نحن نعتقد بأنه من بين النتائج السلبية التي يمك. اختراعه

  :ما يلي

إن عدم النص على هذه اإلجراءات تجعل من صاحب البراءة عاجزا على   )أ 

 .إثبات وجود تقليد، خاصة و أنه الشخص الوحيد المكلف بالقيام بتلك المهمة
  
أمام هذا الفراغ القانوني يمكن لصاحب البراءة أن يستعمل آل الوسائل   )ب 

ا آان نوعها، حتى و لو آانت غير مشروعة آالتجسس مثال، الالزمة لتقديم الدليل مهم

خاصة إذا تعلق األمر بإثبات تقليد طريقة صنع، ألنه إذا آانت عملية اإلثبات سهلـة 

 آأن يلجأ إلى إحضار ،بالنسبة للتقليـد الذي يقـع على منتــــوج محمـي بموجب البراءة

ختراع المحمي، فإن الصعوبة تظهر نموذج من الشيء المقلد من السوق و يقارنه مع اال

 و ،في حالة ما إذا آان التقليد قد وقع ليس على المنتوج بل على طريقة الصنع المحمية

هنا تظهر أهمية الحجز الذي تنص عليه التشريعات، ألن ذلك يمّكن صاحب الدعوى 

بيق من االنتقال إلى ورشات المقلد للكشف عن ما إذا آان المنتوج قد صنع نتيجة تط

  .طريقة الصنع المحمية بموجب البراءة
  
إذا لجأ صاحب دعوى التقليد إلى اتخاذ اإلجراءات التي آان ينص عليها   )ج 

 ، يمكن للخصم أن يدفع بعدم مشروعيتها ألنها إجراءات تم إلغاؤها 2القانون القديم

 . 3بموجب القانون الجديد

  

القضاء من خالل إطالعنا و إذا أردنا أن نشير إلى ما هو معمول به على مستوى 

  علق بالتقليد المعلى األحكام القضائية، فإننا نقول بأن هناك فهما خاطئا لمعنى الحجز

                                                 
  . السالف الذآر17- 93المرسوم التشريعي رقم  1
  .شهادات المخترعين و إجازات االختراع المتعلق ب1966 مارس 3 المؤرخ في 54-66األمر رقم  2
  . السالف الذآر17- 93المرسوم التشريعي رقم  3



 165

  

ألن هذا اإلجراء يتخذ للكشف عن وجود التقليد قبل إدانة المتهم، في ،حسب رأينا

   .1حين نجد أن القضاء يلجأ إليه آنوع من أنواع العقوبات توقع على المقّلد

  

  

  .عويضدعوى الت: ع الثانيالفر

  :يمكن لصاحب البراءة أن يرفع دعوى التعويض عند وقوع التقليد في حالتين

  :الحالة األولى 

على ما  2 من القانون المتعلق بحماية االختراعات33 من المادة 2تنص الفقرة 

  :يلي

إذا أثبت الطالب ارتكاب تقليد، فإن الجهة القضائية المختصة تمنح تعويضات " 

  ...."دنيةم

في هذه الحالة يكون صاحب البراءة قد اختار الطريق الجزائي أين تكون الدعوى 

  . أي الجمع بينهما،المدنية تابعة للدعوى الجزائية

 نستنتج بأنه في هذه الحالة أيضا يكون صاحب ، و من خالل الفقرة السالفة ذآرها

ض بما أنه هو الوحيد الذي البراءة هو الشخص الوحيد الذي يحق له المطالبة بالتعوي

إال أن هذا ال يمنع في .  آما سبق أن بّينا ذلك في الفرع األول،يحق له رفع دعوى التقليد

رأينا صاحب الرخصة اإلستئثارية من المطالبة بالتعويض، إذا تضمن عقد الترخيص 

ا  إذ،اإلستئثاري على اتفاق يقضي بإمكانية رفعها من قبل المستفيد من هذه الرخصة

 .امتنع صاحب البراءة عن القيام بذلك

أما بالنسبة لتحديد قيمة التعويضات فنجد بأن المشرع الجزائري لم ينص على 

  :فإن التعويض يمكن أن تحدد قيمته باالستناد على ما يلي  3ذلك، و لكن حسب الفقه

                                                 
  ).9ملحق رقم(23/05/1998 بتاريخ  الحكم القضائي الصادر عن محكمة بو فاريك الرجوع مثال إلى 1
  . السالف الذآر17-93 المرسوم التشريعي رقم  2

3 Voir Robert CHEVALLIER, la Propriété Industrielle, (Protection des Inventions des Manques 
et des Modèles) Entreprise Moderne d’Editions, Paris (sans date) page 89-90. Et Albert 
CHAVANNE, Jean Jaques BURST : Droit de la Propriété Industrielle, Precie DALLOZ ,2éme 
Ed Paris 1980 page 225. 
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الخسائر التي آان من المفروض أن يحققها صاحب البراءة لو آان المقلد قد  

  . البراءة و القانوناحترم

فيكفي أن يتم المساس بحق االستئثار الذي : االعتداء الذي مّس حق االستئثار 

 أي حتى و لو ، به صاحب البراءة حتى و لو لم يسبب ذلك خسائرعيتمت

اآتفى المقلد بالصنع أو اإلخفاء أو الحيازة دون أن يقوم ببيع الشيء 

على حق استئثار   االعتداءالمصنوع لتحقيق األرباح، فالعبرة إذن في

  .استغالل االختراع

المصاريف التي دفعها صاحب البراءة في رفع الدعوى و مصاريف البحث  

  1.واالستشارة

  

  :الحالة الثانية 

قد يحدث أن يشك صاحب البراءة في إمكانية إثبات وجود التقليد الذي سبب له 

نون الجزائري في ما يخص  خاصة مع الفراغ القانوني الذي يعاني منه القا،أضرارا

 الالزمة إلثبات وجود التقليد، و هو السبب الذي يمكن أن يدفع 2الوسائل القانونية 

و نحن نعتقد .   الطريق المدني بدال من الطريق الجزائي3بصاحب البراءة إلى اختيار

 ن ألن ذلك دليل على أ،أن االمتناع عن رفع دعاوى التقليد يعد أمرا في غاية الخطورة

 الردع الذي يصبو إليه المشرع قدعوى التقليد ال يمكن أن تلعب دورها في تحقي

 ،وحتى يتفادى صاحب البراءة من احتمال عدم إمكانية إثبات وجود التقليد.الجزائري

 بشرط ،يلجأ مباشرة إلى القاضي المدني حتى ال تفوته فرصة الحصول على التعويض

غالل غير القانوني الختراعه من قبل الغير أن يكون قد ألحقه ضرر من جراء االست

  4. من القانون المدني124وفقا للمادة 

  

  

  

                                                 
1 Voir Albert CHAVANNE –Jean Jaques BURST : même ouvrage, page 226. 

صاحب ( لم يمنح الوسائل القانونية لصاحب البراءةاتإن المشرع الجزائري في ظل القانون الخاص بحماية االختراع2
  .)الفرع األول(الرجوع إلى الفرع السابق(تقليدال من إثبات وجود  بموجبهاتمكنيالتي ) الدعاوى 

  . إلى الطريق المدنيء للقواعد العامة فإن اختيار الطريق الجزائي يمنع صاحب الدعوى من اللجو وفقا 3
  . المتضمن القانون المدني1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75 األمر رقم  4
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  .دعوى المنافسة غير المشروعة: الفرع الثالث

  :إن السؤال الذي علينا اإلجابة عليه في هذا الفرع هو

هل يمكن لصاحب براءة االختراع أن يلجأ إلى دعوى المنافسة غير المشروعة 

   حقه في استئثار استغالل االختراع؟ى علفي حالة االعتداء

 علينا التعرف على المنافسة ،قبل الحديث عن دعوى المنافسة غير المشروعة

  .غير المشروعة

  :إن الكثير من علماء االقتصاد و االجتماع يعتبرون المنافسة هي

  ."قانون اجتماعي من الدرجة األولى" 

" LA LOI SOCIALE PAR EXCELLENCE "  

 أن تمارس دون حدود، ألنها ليست حقا مطلقا بالنسبة للتاجر أو ال يمكن

الصناعي، فلو افترضنا ذلك لنشأت نزاعات ال يمكن أن يوجد لها حال، لذلك فمن 

 أن نجعل لها ، إذا أردنا أن نجعل من مبدأ المنافسة قانونا أساسيا لالقتصاد،الضروري

غير المشروعة التي ال يمكن أن و هنا تظهر أهمية وجود دعوى المنافسة  ،1حدودا 

توجد إال بوجود الحرية االقتصادية، فالتطور الذي شاهده مبدأ الفردانية         

L’INDIVIDUALISME-- أصبح الذي الصراع فأمام ،الدعوى لهذه آبير تطور عنه نتج 

 مستويات أدنى على تحافظ أن المشروعة غير المنافسة دعوى استطاعت ،قسوة أآثر

 يمكن ال فإنه بالتالي و، الصراع ذلك فيها مورس التي الظروف في العدالة و قاألخال

 آمحرك المنافسة أساسه الفردانية،الذي مبدأ على يقوم الذي االقتصاد ظل في نتصور

 يتم التي الدعوى تلك ، 2الدعوى هذه مثل عن االستغناء نتصور أن يمكن ال لالقتصاد،

 غير منافسة تعد بممارسات القيام حالة في ،التسمية اللخ من ذلك يظهر آما يهاال اللجوء

 .مشروعة

 بأنها مكرر 10 :مادتها في المشروعة غير المنافسة 3 باريس اتفاقية عرفت ولقد

  .التجاري أو الصناعي الميدان في الشريف للعرف مخالف عمل آل

  

                                                 
1 Voir Paul ROUBIER, même ouvrage page 1. 
2 Voir Paul ROUBIER : même ouvrage, page 477. 

 في و، 1900 ديسمبر14 في ل، المعدلة في بر وآسا1883 مارس 20اريس لحماية الملكية الصناعية المبرمة في  اتفاقية ب 3
 1958 أآتوبر 31 و في لشبونة في 1934 جوان 2 و في لندن في 1925 نوفمبر 06 و في الهاي في 1911 جوان 2واشنطن 

  .1979  سبتمبر28 في ف و في جو ني1967 جويلية 14و في ستوآهولم في 
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ط في فالمنافسة غير المشروعة هي تلك األفعال المخالفة لآلداب أو االنضبا

المجال التجاري التي ترتكب خالل ممارسة النشاطات االقتصادية، دون أن تحدد مسبقا 

 المنافس في هذه او المسؤولية التي يتحمله. قائمة تلك األفعال في نصوص قانونية

 الذي هو مجموعة من العرفالحالة تقوم على أساس ممارسات مفرطة نتيجة مخالفة 

 و التي جاءت تبين النتائج التي ،يقة تلقائية في المجتمعالقواعد التي تم إنشاؤها بطر

 هذا العرف ناتج ،تترتب عن ممارسة حقوق الغير من الممكن أن يتوقعها آل منافس

و العرف الذي نتكلم . عن التجربة، تلك التجربة التي يجب أن تصطبغ بصبغة األخالق

من هنا ينشأ الواجب عنه هنا هو ذلك العرف الذي يتعلق بمحيط تنافسي شريف، و 

الذي يفرضه المجتمع على المتنافسين، بحيث على المتنافس أن يقتصر   1االجتماعي

على ممارسة حقه في المنافسة دون اإلفراط في ذلك ألن اإلفراط يؤدي إلى ممارسة 

  .تابعة للغير

 آالحق في الملكية و الحق ،هذه الحقوق ال نقصد بها تلك التي تتضمنها القوانين

 و إنما نقصد بذلك الحق في ، اإلرث و الحق في استئثار استغالل االختراع مثالفي

المنافسة، أي المزاحمة لكسب الزبائن، الذي هو حق آل منافس و بالتالي فإن اللجوء 

  .إلى استعمال مناورات غير مشروعة لكسب الزبائن يعد منافسة غير مشروعة

 عن PAUL ROUBIERالفقيه الفرنسيو للتوضيح أآثر نقدم المثال الذي جاء به 

  ،اإلعالن الكاذب

 في نفس الوقت نففي حالة ما إذا قام منافس بنشر طريقة صنع اختراع و اإلعال

بأنه قد تم تطبيق نفس الطريقة و لكنه في الحقيقة لم يحدث ذلك، و ذلك باستعمال نفس 

ي هذه الحالة يمكن التسمية التي وردت في براءة االختراع التي تحمي تلك الطريقة، ف

 ألن المنافس صحيح أن له ،لصاحب البراءة أن يرفع دعوى المنافسة غير المشروعة

الحق في المنافسة و لكن لم يكن له الحق في اإلفراط في ممارستها ألنه بهذا الفعل الذي 

ارتكبه يكون قد زاحم صاحب البراءة في آسب الزبائن الذين هم في الحقيقة من حقه 

فذلك الفعل يمكن أن يوهم الزبائن بأن تلك الطريقة لم تعد محمية . ئثاريبشكل است

 .بموجب البراءة، فهو إذن اعتداء على واجب اجتماعي
                                                 
1 Voir Paul ROUBIER : le Droit de la Propriété Industrielle, Librairie de Recueil, Paris 1952 
page 515. 
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من حيث ) المحرمة(و تختلف المنافسة غير المشروعة عن المنافسة الممنوعة 

 غير  ناتجة عن ممارسة أفعال مخالفة للعرف،، آما سبق القول،أنه إذا آانت األولى

محددة مسبقا، و هنا يظهر دور االجتهاد القضائي في تحديد ما إذا آان الفعل المرتكب 

منافسة ( أو التنظيم  1مخالفا للعرف، فإن المنافسة الممنوعة تنشأ نتيجة مخالفة القانون

  2. فتسمى بالمنافسة المخالفة للعقد،أو نتيجة مخالفة بنود العقد أو اتفاقية) غير قانونية

 إلى جانب ،ابة على التساؤل الذي طرحناه في البداية، فإن براءة االختراعو إج

أنها تمثل حقا من حقوق الملكية الصناعية فهي  تمثل أيضا امتيازات لصالح منافس 

صناعي أو تجاري ضد المنافسين اآلخرين و التي تضمن لصاحبها وضعية قانونية 

  3.معينة اتجاه الزبائن

 لنا بأنه ال يمكن اللجوء إلى دعوى المنافسة غير المشروعة  قد يبدو،و ألول وهلة

في حالة حدوث تقليد للبراءة، إال أن األمر ليس آذلك، فحتى و لو استعان صاحب 

 فإن ذلك ال يمنعه من رفع دعوى المنافسة ،البراءة بدعوى التقليد و دعوى التعويض

، بل إن الفقيه الفرنسي دغير المشروعة، ألن هذه األخيرة مختلفة عن دعوى التقلي

PAUL ROUBIER 4  لدعوى التقليدمكملةيعتبرها  . 

آما تختلف دعوى المنافسة غير المشروعة عن دعوى التعويض رغم أن آلتا 

دعوى المنافسة غير المشروعة تختلف عن في .ين تهدفان إلى إصالح الضرريالدعو

 :دعوى التقليد بالنظر إلى الجوانب التالية

انت دعوى التقليد ترفع أساسا بسبب االعتداء على  آإذا::أوالأوال −

فإن المدعي بدعوى المنافسة غير ) حق استئثار استغالل االختراع(حق

المشروعة يضع نفسه فقط في إطار الحريات العامة، فهو يأتي النتقاد تصرف 

  .خصمه غير الالئق أمام القضاء

 
                                                 

إذا قام المنافس ) 9جريدة رسمية رقم  (1995 جانفي 25 المؤرخ في 06-95 من األمر رقم 7تعد منافسة ممنوعة وفقا للمادة  1
  .مثال بإعادة البيع بسعر أدنى

 من المرجع السالف الذآر، و هو 486: في ص PAUL ROUBIERفضل مثال على ذلك المثال الذي جاء به الفقيه الفرنسي أ 2
حالة مخالفة بند من بنود عقد يلتزم فيه أحد الطرفان أن ال يقتني إال منتوجات الطرف اآلخر و في حالة العكس فيكون في حالة 

  .منافسة ممنوعة بموجب العقد
3 Voir Paul ROUBIER : même ouvrage page 477. 
4Voir même auteur : même ouvrage page 494. 
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 ، آل شيء قبل، إذا آان الهدف من رفع دعوى التقليد هو::ثانياثانيا −

 ال ،تطبيق العقوبة ألنها دعوى جزائية فإن دعوى المنافسة غير المشروعة عادة

بل إن هدفها  1تهدف إلى ذلك فالردع الجزائي ال يتدخل إال في حاالت استثنائية 

  .هو فرض احترام العرف الذي ينظم حرية المنافسة

 مكملة لدعوى  يمكن أن تكون دعوى المنافسة غير المشروعة،و من ناحية أخرى

 يمكن الجمع بين النوعين من الدعاوى إذا تم ،التقليد، فحسب االجتهاد القضائي الفرنسي

االعتداء على حق استئثار االستغالل و في نفس الوقت تم استعمال مناورات 

 2.غيرمشروعة من قبل المنافس الذي ارتكب التقليد ضد صاحب البراءة

 طريقة الصنع المحمية بموجب البراءة و في فيمكن مثال للمقلد أن يقوم بتطبيق

  .نشر إعالنا آاذبا يعلن فيه أن االختراع لم يعد محميا بموجب البراءةينفس الوقت 

 يمكن لصاحب البراءة أن يرفع دعوى المنافسة غير المشروعة ،ففي هذا المثال

 االعتداء على مستقلة عن دعوى التقليد، فإذا آانت هذه األخيرة قد تم اللجوء إليها بسبب

 فإن األولى ترفع بسبب استعمال مناورات غير مشروعة من ،حق استئثار االستغالل

 .قبل المنافس لذلك تعد دعوى مكملة لدعوى التقليد

في حالة (آما تختلف دعوى المنافسة غير المشروعة عن دعوى التعويض 

لمدنية التي جاءت بها  رغم أن آلتاهما تنتميان إلى عائلة دعوى المسؤولية ا، )التقليد

  : من حيث ما يلي 3 و ما بعدها من القانون المدني124المادة 

إذا آانت دعوى التعويض تهدف بشكل رئيسي إلى إصالح الضرر الذي  −

  فإن دعوى المنافسة غير المشروعة التي ،لحق بصاحب البراءة من جراء التقليد

 

 

−  

                                                 
1 Voir Paul ROUBIER, même ouvrage page 308. 
2 Voir même auteur même ouvrage page 497. 

  .1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75األمر رقم  3



 171

 التعويض عن  ال تهدف بشكل رئيسي إلى 1تعد دعوى من نوع خاص −

الضرر بل تذهب إلى أبعد من ذلك، فاألمر يتعلق بالمسؤولية في إطار ممارسة 

حق يتمتع به فئة معينة و هي فئة المتنافسين أثناء ممارستهم لنشاط تجاري أو 

صناعي، لذلك فدعوى المنافسة غير المشروعة تسعى أيضا إلى فرض احترام 

  2.آداب التجارة و الصناعة وفقا للعرف

 فإن دعوى ،ذا آانت دعوى التعويض ترفع أمام المحاآم المدنيةإ −

 تكون من ،المنافسة غير المشروعة باعتبار أن أطرافها تجارا متنافسين

  .اختصاص المحاآم التجارية

كون لها الحق في الخيار بين الطريق يإن الضحية في حالة التقليد  −

 في ،مكن أن تلجأ إلى الثانيالجزائي و الطريق المدني و إذا اختارت األول فال ي

  3.حين أنه يمكن رفع دعوى المنافسة غير المشروعة في آل األحوال

ا تجدر اإلشارة إليه أنه ال يمكن أن ترفع دعوى المنافسة غير المشروعة إال مم و 

  : أوجدها الفقهثالثة شروطإذا توفرت 

  :وجود عنصر المنافسة )1
ى يتم اللجوء إلى دعوى المنافسة إن العنصر الضروري الذي يجب أن يتوفر حت

 بين طرفي الدعوى ، من أجل اآتساب الزبائن،غير المشروعة هو وجود عالقة تزاحم

أو بمعنى آخر أنه ال يمكن رفع مثل هذه الدعوى إال إذا آان آل من الفاعل و الضحية ،

 و يجب أن ،من فئة األشخاص الذين يمارسون نشاطات تجارية أو صناعية أو مهنية

و في حالة العكس فإنه ال يمكن القول مثال 4كون هذه النشاطات من نفس الطبيعة ت

بوجود التباس أو خلط بين المتنافسين إذا لم يتوفر هذا العنصر، فالتسمية التي أطلقت 

  .على هذا النوع من الدعاوى لدليل على ضرورة توفر هذا الشرط

                                                 
1 Voir Paul ROUBIER, le Droit a la Propriété Industrielle, Librairie Recueil, paris 1952, page 
531. 
2 Voir même auteur même ouvrage page 316. 
3 Voir Paul ROUBIER : même ouvrage, page 309. 
4 Voir Même auteur, même  ouvrage, page 499. 
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  : توفر سوء النيةطانعدام المشروعية دون اشترا )2
 الكشف مثال عن االلتباس الذي يمكن أن يقع بين المتنافسين نتيجة ممارسات إن

حتى يتم رفع دعوى ) المنافس( ال يشترط إثبات سوء النية لدى الفاعل ،غير مشروعة

، ألن الفاعل ملزم بالتعويض عن الضرر الذي ألحق 1 المنافسة غير المشروعة

  . القانون العامبمنافسه حتى و لو آان حسن النية طبقا ألحكام

  :عنصر الضرر و العالقة السببية بينه و بين الفعل المرتكب )3
 فإنه بما أن دعوى المنافسة غير المشروعة ما ،حسب االجتهاد القضائي الفرنسي

، يشترط على المدعي لنجاح الدعوى أن  2هي إال تطبيق لدعوى المسؤولية المدنية

 عليه أن يثبت بأن ذلك الضرر آان  آما أنه،يكشف عن وجود الضرر الذي ألحق به

 و عادة ما تكون هذه المهمة شاقة بالنسبة ،نتيجة ارتكاب المنافس للفعل غير المشروع

 .للطرف المتضرر

 فإنه لم يتم رفع دعوى منافسة غير ، و مما تجدر اإلشارة إليه حسب معلوماتنا

 .مشروعة متعلقة بقضايا التقليد على مستوى القضاء الجزائري

 هو القول بأن المشرع الجزائري في ظل  القانون ،آخر ما نختم به هذا الفصلو 

  آرس مبدأ المساواة في التمتع بحق استئثار استغالل االختراع بين المخترع 3الجديد

فحق استئثار .  بعد أن آان حكرا على هذا األخير،الجزائري و المخترع األجنبي

احب البراءة يمارس وفقا لما يقتضيه نظام استغالل االختراع الذي منحه المشرع لص

  .ناالقتصاد الحر و في حدود منطقية وضعها القانو

.  آما يحق لصاحب حق االستئثار أن يلجأ إلى القضاء للمطالبة بحماية هذا الحق

و لكن ما يعاب على هذا القانون أنه لم يوفر الوسائل القانونية التي تمكن من تحقيق 

بتسليط الضوء و يظهر ذلك من خالل الفراغات القانونية التي قمنا الحماية بشكل فعال، 

  .عليها في هذا الفصل

 

                                                 
1 Voir même auteur, même ouvrage, page 403 
2 Voir Paul ROUBIER, le Droit a la Propriété Industrielle, Librairie Recueil, paris 1952, page 
513. 
 

  . المتعلق بحماية االختراعات1993 ديسمبر 7 المؤرخ في 17- 93المرسوم التشريعي رقم  3
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  ةــــــالـخـاتـمـ

إن الخالصة التي يمكن أن نخرج بها، بعد دراستنا للحقوق التي يتمتع بها صاحب      

براءة اإلختراع في ظل القانون الجزائري، تتمثل في أن المشرع قد أحدث حقيقة تغييرا              

ذري م     ج شريعي رق وم الت داره للمرس الل إص ن خ ك م ب ، وذل ذا الجان ن ه  17-93ا م

انون         المتعلق   1993 ديسمبر   7المؤرخ في    اء الق بحماية اإلختراعات، الذي أدى إلى إلغ

م    ر رق و األم سابق وه ي  54-66ال ؤرخ ف ار3 الم شهادات  1966س  م ق ب  المتعل

  . المخترعين وإجازات اإلختراع

ى               ويظهر هذا التغيير ا    ا المشرع إل لجذري من خالل النظرة التي أصبح ينظر به

وق    ه بحق رف ل ث أصبح يعت ري، بحي رع الجزائ سبة للمخت رع، خاصة بالن حق المخت

ك نتيجة    يو.نتيجة حصوله على وثيقة تحمي إختراعه لم يكن يتمتع بها في السابق       د ذل ع

، حيث أرادت    1988منطقية لإلصالحات اإلقتصادية التي باشرت بها الجزائر منذ عام          

صاد             ه وهو نظام إقت أن تجعل من قوانينها تتماشى و النظام اإلقتصادي الجديد الذي تبنت

  .السوق

ل في أن                  آما أن النتيجة التي توصلنا إليها، من خالل دراستنا لهذا الموضوع تتمث

انوني                راع، في ظل النظام الق ة التي تحمي اإلخت الحقوق التي يتمتع بها صاحب الوثيق

ا،                   ا ادئ األساسية التي جاء به لجديد، تتالءم والتوجه اإلقتصادي الجديد، من حيث المب

ازة   صاحب اإلج ي منحت ل وق الت د نفس الحق ي ( وهي تع رع األجنب ي ظل ) المخت ف

د جاء في                          د إذن ق ابقا، فالجدي ا س ات التي أشرنا إليه القانون السابق مع بعض اإلختالف

ه           صالح المخترع الجزائري، بصفة خا     صة، ويمكن أن نبين إيجابيات وسلبيات ما أتى ب

  :  القانون المتعلق بحماية اإلختراعات في ما يلي 

بالنسبة للحق في ملكية االختراع، أصبح المشرع الجزائري يمنحه أيضا للمخترع    

راف    و إذن االعت ي، فه رع األجنب ل المخت ن قب را م ا محتك ان حق د أن آ ري، بع الجزائ

وق                  أخيرا بحقه في ملكي    ّد من حق ذي يع ك الحق ال ود فكري ذل ه من مجه ا بذل رة م ة ثم

  .اإلنسان
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 النوع من الملكية، فقد     على هذا   وما يالحظ أن المشرع الجزائري لم يضع قيودا           

ه                 صاحبه أن يتصرف في الي يمكن ل راءة هو حق م ه الب ذي تحمي اعتبر أن االختراع ال

ادة        ي الم ي وردت ف ك الت دا تل ود ماع دون قي ة    24ب ق بحماي انون المتعل ن الق  م

ة   رت أن ملكي ي اعتب ة الت ات الفقهي ه النظري اءت ب ا ج ضا بم ذ أي د أخ ات، وق االختراع

وع خاص            ة من ن ة     (االختراع هي ملكي ر مادي ة غي ا          ) ملكي ذا م ة، وه ة مؤقت ا ملكي وأنه

راءة     شترآة لب ة الم ام خاصة بالملكي ا بوضع أحك ري ملزم شرع الجزائ ن الم ل م يجع

  .االختراع

م يجعل من حق                     ر ل إال أن العيب الذي يشوب هذا القانون، يكمن في أن هذا األخي

ه يمكن أن يتعرض للتعدي في أي          ى أساس أن التمتع بالملكية حقا مضمونا لصاحبه عل

ة المختصة                       ذا الخطر هو الجه راءة، ويكون مصدر ه مرحلة من مراحل صالحية الب

ام    ة بالقي راع،       بإصدار البراءات ألنها غير ملزم ّدة االخت د من ج الفحص المسبق للتأآ  ب

داء                الي االعت وهذا ما يؤدي إلى إمكانية إصدار عدة براءات لحماية نفس االختراع وبالت

ة التصرف                  ة أخرى إمكاني على حق األولوية التي يتمتع بها صاحب األسبقية، ومن جه

شوء                        ك ن ا يترتب عن ذل ّدة أشخاص، مم ل ع راع من قب  نزاعات   في ملكية نفس االخت

  .تؤدي إلى تراآم قضايا دعاوى اإللغاء أمام القضاء

آما أن إلغاء براءات االختراع، بسبب عدم توفر شرط الجّدة، يمكن أن يؤثر على              

سبة، والنتيجة               الحقوق المكت التصرفات القانونية التي تمت بشأنها، وهذا يعني المساس ب

ا    األخطر، التي يمكن أن تترتب عن ذلك هو التقليل من     ع به  القيمة االقتصادية التي تتمت

  .براءة االختراع

د    ري ق شرع الجزائ ا أن الم د الحظن رع، فق صفة المخت ع ب سبة لحق التمت ا بالن أم

ن          ذي ال يمك ة ال وق األدبي ن الحق ا م ره حق د اعتب ق، فق ذا الح رة له ة آبي ى أهمي أعط

 ُيعاب عن ما جاء      إال أن ما  . التصرف فيه في أي حال من األحوال، آونه ليس حقا ماليا          

م                و ل به المشرع الجزائري، أنه يمكن لصاحب البراءة أن يتمتع بصفة المخترع حتى ول

  يكن هو من قام بإنجازه، ألن اإلدارة المختصة بإصدار البراءات غير ملزمة بالتأآد من 
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 13المخترع الحقيقي، فكل من يقدم طلبا لحماية اختراعه يعد صاحبه، وفقا للمادة             

  .لقانون المتعلق بحماية االختراعات، ما لم يثبت وجود االغتصاب قضائيامن ا

و أما عن أهم حق من الحقوق التي يتمتع بها صاحب براءة االختراع ،و هو حق                  

صادية  ة اقت ذي يكسب صاحبه مكان ك الحق ال اره ذل راع ، باعتب استئثاراستغالل االخت

يمكن           ة إستئثارية قمتميزة تجعله يستغل اإلختراع بطري     راءة ، ف دة صالحية الب  ،خالل م

) صاحب براءة اإلختراع    (القول بأن المشرع الجزائري قد أنصف المخترع الجزائري         

ق ذا الح ه له ازة  بمنح احب اإلج ل ص ن قب را م ا محتك ان حق د أن آ رع  (، بع المخت

ي ام        ) األجنب ى و النظ ه يتماش ا يجعل انون مم ه الق ص علي رعيا ن ا ش ره حق د اعتب و ق

ذا النظام عامال           اإلقتص ادي الجديد، ألن القوانين المتعلقة بالملكية الصناعية تشكل في ه

ه      صناعة، حسب الفقي ة ال اس حري ى أس وم عل ي تق ذلك فه ور ، ل يم و التط ا للتنظ مهم

  PAUL ROUBIER .1الفرنسي 

ة اإلختراعات  ق بحماي انون المتعل ي ظل الق تئثار ف ارس حق اإلس و يمكن أن يم

  .إطار حدود قانونية عادلة و منصفة بكل حرية و في 

ذا                ة ه ة لحماي يلة قانوني نح وس د م آما نجد أن المشرع ، آغيره من المشرعين ، ق

ة ارتكاب  فعل من                    الحق، تسمى بالحماية البعدية، تتمثل في دعوى التقليد ترفع في حال

ة               ات     أفعال التقليد التي نص عليها القانون ، إال أنه لم يمنح الوسائل القانوني ة إلثب  الالزم

انون   ا الق نص عليه ان ي ي آ ائل الت ك الوس ة ، آتل ق الحماي تم تحقي ى ي داء حت ذا اإلعت ه

اء اإلجراءات التي                 ). الحجز،المعاينة(السابق ساؤل عن سبب إلغ ى الت وهذا ما يدفعنا إل

ا                منحت لصاحب حق اإلستئثار ، خاصة وأنها إجراءات ال يمكن اإلستغناء عنها ، آونه

فهو إذن فراغ قانوني يعاني منه القانون .ا هاما في تحقيق الحماية بشكل فعال        تلعب دور 

نح             .الخاص بحماية اإلختراعات     فالقانون ال يجب أن يكتفي بمنح الحقوق ،بل البد من م

  .وسائل لحمايتها أيضا

واد         ض م ى بع وي عل انون يحت دور ق د أن ص ن نعتق ادة42(و نح ل  )  م ع آ م

ى          الفراغات و التناقضات ال    وي  عل انون يحت ا، يلغي ق وي عليه دليل   81تي يحت ادة، ل  م

ى نظام                        ال من نظام إقتصادي إل على أن ذلك لم يكن إال لتجسيد  رغبة الدولة في اإلنتق

                                                 
1Voir : Paul ROUBIER :Le Droit de la Propriété Industrielle,Librairie de recueil ,Paris ,1952.page :1. 
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ى                    إقتصادي آخر و يظهر ذلك في عم إعادة النظر فيه منذ تاريخ صدوره ، باإلضافة إل

  .حكامه لم تظهر بعدذلك فإن النصوص التي من المفروض أن تصدر تطبيقا أل

انون األساسي                 و مما تجدر اإلشارة إليه، أن التعجيل في إعادة النظر في أحكام الق

ر     ه ، خاصة و أن الجزائ ر من را ضروريا ال مف ات أم ات ب ة اإلختراع ق بحماي المتعل

المي                صاد الع دماج في اإلقت ة للتجارة و اإلن و . تسعى إلى اإلنضمام إلى المنظمة العالمي

انوني مناسب            ذلك ما    اخ ق وفير من يتطلب توفر جملة من الشروط ، من بينها ضرورة ت

شريع               .لتحقيق الحماية الفعالة لإلختراعات      إن الت ابقا، ف ه س ا إلي ا تطرقن ألنه من خالل م

وق        :الجزاري في هذا الميدان ال يتالءم و ما جاء به            ة بحق واحي المتعلق اإلتفاق حول الن

ي تمس ا  ة الت ة الفكري ارة الملكي صت  1لتج ي ن ات الت ا ، آاإلختراع ي بعض جوانبه  ف

ه                 ا يترتب عن ك م ا و ذل ة حمايته ى الدول ة و التي من الضروري عل ذه اإلنفاقي عليها ه

الي الحصو ل                  ر ،و بالت أيضا فتح المجال ولسعا إلستثمار األجانب لبراءاتهم في الجزائ

  .على الفرص لنقل التكنولوجيا لبالدنا

يا     )17-93المرسوم  (ري الساري المفعول     آما أن النص الجزائ    ذي جاء متماش ال

صرنته و       ية ، يجب ع ه األساس ي مبادئ ة ف ة الملكي اص بحماي دولي الخ انون ال ع الق م

د ،و               ترقيته إلى المستوى الذي يجعله آوسيلة فعالة لمحاربة ظاهرة معقدة آظاهرة التقلي

ى جا ه، إل ودة في ضات الموج ائص و التناق ة النق ك بتكمل ة اإلدارة ذل ك ، ترقي ب ذل ن

ارك   (المختصة المكلفة بإدارة الدولة      از القضاء من خالل      ) مثل إدارة الجم ة جه و ترقي

  :و يمكن أن يتحقق ذلك بما يلي. تكوين مضاد مختصين في هذا المجال

ام                    : أوال تح المجال واسعا أم ضيقة، و ف ة ال تخلي الجزائر عن النظرة األحادي

تفادة من                 الخبرات و الكفاءات الو    ة اإلختراعات و اإلس دان حماي ة المختصة في مي طني

دان              نظم في مي تجارب العاملين في المنظمة العالمية للملكية الفكرية من الملتقيات التي ت

ذي نظم مؤخرا          الملتقى ال ري           2الملكية الصناعية آ وطني الجزائ د ال اون مع المعه  بالتع

  .للملكية الصناعية

                                                 
 من هذا اإلتفاق  على أنه على آل الدول األعضاء ، عندما تقوم بإعداد أو تعديل قوانينها ، أن تتبنى 8تنص المادة  1 

اإلجراءات اآلزمة لحماية الصحة العامة و ترقية المصلحة العامة في قطاعات ذات أهمية أساسية لتحقيق التطور اإلقتصادي و 
  .جراءات مطابقة أو غير معارضة ألحكام هذا اإلتفاقالتكنولوجي، بشرط أن تكون تلك اإل

 الرجوع إلى قائمة المراجع للتعرف على ما تم معالجته في الملتقى الذي نظم في الجزائر من قبل المنظمة العالمية للملكية  2
  .الفكرية، بالتعاون مع المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية
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اذ      :ثانيا تفادة من نم ة             اإلس ة للملكي ة العالمي وانين التي تضعها المنظم ج الق

ي          ودة ف ات الموج أل الفراغ وب و م ى العي ضاء عل ة للق دول النامي صالح ال ة ل الفكري

  .التشريع الجزائري

الرجوع إلى اإلتفاقيات الدولية المتعلقة بميدان حماية اإلختراعات و        : ثالثا

اهيم   ين المف انس ب ق التج و تحقي دفها ه ون ه ي يك ف  الت ين مختل ية ب د األساس  و القواع

  .تشريعات الدول الموقعة

انوني          : رابعا   اخ ق توفير إمكانيات بشرية  و مادية ذات مستوى عال، و من

ال  و في         شكل فع مالئم لإلدارة المختصة بإصدار البراءات لتمكينها من القيام بمهامها ب

ا ، خاصة        إطار القانون و جعلها تتعاون مع مراآز البحث و الجامعات و             د العلي  المعاه

إذا آانت الجزائر تنوي األخذ بنظام الفحص المسبق ، و هو ما يجب أن تفكر فيه بجدية                 

إذا آانت ترغب في توفير حقوق مضمونة ألصحابها ، فمن بين السلبيات الخطيرة التي              

وق الت                     م حق من الحق  ييمكن أن تترتب عن عدم األخذ بهذا النظام هو إمكانية فقدان أه

اه الحقيقي في                    راع، لمعن يتمتع بها صاحب البراءة أال و هو حق إستئثار إستغالل اإلخت

  .حالة تعدد أصحاب البراءات بشأن نفس اإلختراع

رات        : خامسا تكثيف التعاون مع الدول العربية و اإلفريقية من أجل تبادل الخب

س       ى م راع عل راءات اإلخت تثمار ب شجيع إس ي و ت شاط اإلختراع شجيع الن ذه لت توى ه

اليم  ة، فيج .األق ات العقلي شجيع الملك ي ت ن ف أخرة يكم دول المت ستقبل ال ل بألن م  العم

ام للويب  دير الع ة الم ة  (1وبمقول ة الفكري ة للملكي ة العالمي ة و ):"المنظم ال الفكري األعم

اإلبتكارات ثمرة عبقرية اإلنسان ، و هي خير ضمان لمعيشة اإلنسان في عزة و آرامة            

  ".واجب الدولة أن تحمي الفنون و اإلبتكاراتو لذلك فمن 

  

انون                     ائص التي لوحظت في الق وب و النق و في األخير يمكن القول بأنه رغم العي

سيطة             االجديد الخاص بحماية اإلختراع    ة ب ه من خالل إجراء مقارن ين عدد     2ت ، فإن ، ب

  ذا طلبات الحماية التي أودعت من قبل مخترعين جزائريين ، قبل تاريخ صدور ه

                                                 
  .حاليا هو الدآتور آامل إدريس 1
  .11:الرجوع إلى ملحق رقم 2
  ).اإلحصائيات تم الحصول عليها على مستوى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية(
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ذي أتى                    ر الجذري ال القانون ، و تلك التي أودعت بعد صدوره ، نستنتج أن التغيي

ة   ات الحماي دد طلب اع ع ي إرتف ة ف ة و المتمثل ة إيجابي ق نتيج ى تحقي شرع أدى إل ه الم ب

صناعية              ة ال ة للملكي وطني الجزائري د ال شك       .المودعة على مستوى المعه فال يجب أن ن

دة  ة واح رع  :لحظ درة المخت ي ق ن أن   ف ة يمك ازات عظيم ق إنج ى تحقي ري عل الجزائ

ك                  ى ذل دليل عل تضاف إلى قائمة اإلختراعات التي أنجزت على المستوى  العالمي، و ال

ذين شرفوا وطنهم في المعرض                  الجوائز التي آانت من نصيب مخترعين جزائريين ال

ف     ي جوني يم ف ذي أق دة ال ارات الجدي وطني لإلبتك سرا(ال ي ) سوي ل 12ف  2000 أفري

ضية، و    ة ف ى ميدالي اني عل ة ، و الث ة  ذهبي ى ميدالي رع األول عل ث تحصل المخت ،حي

ريمهم                    الثالث م تك ا ت ذي أنجزه، آم راع ال ة اإلخت على ميدالية برونزية، آل حسب أهمي

دي        2000 سبتمبر   13:يوم   ة ال ة الفكري ا و الملكي ، عند إفتتاح اليوم اإلفريقي للتكنولوجي

راع           و إذ .1تم في الجزائر     ة لصاحب اإلخت وق آافي صاحب  (ا تمكنت الدولة من منح حق

ة و                 )البراءة وق عادل ،فإن ذلك سوف يعود حتما بالفائدة على إقتصادها ، ألن ضمان حق

منصفة سوف يدفع بصاحبها إلى القيام بواجبه تجاه وطنه و المتمثل خاصة في إستغالل              

     .تصاديااإلختراع، ألن أهمية اإلختراع تكمن في استغالله إق
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− L’organisation mondiale de la propriété intellectuelle 

(OMPI) en coopération avec l’Institut Algérien de la 

propriété Industrielle (INAPI) : séminaire sur la propriété  

industrielle sur le traité de coopération en matière de brevets 
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Examinateur. Office européen  des brevets (OEB) Munich : 

 La recherche internationale : Rôle d’une administration 
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  الوثـــائق القانونية :  ســـادسـا     
  : ليهــا الجزائر االتفـــاقيـــات الدولية  التي صـــادقت ع -1

 1883 مــارس 20 إتفــــاقية بـــاريس لـــحماية الملكيــة الصناعية الموقعة في  −

 يونيــو 2 و واشنطــن في 1900 ديسمبــر 14المعدلة في بروآســـال في 

 و 1934 يونيو سنــة 2 و لنــدن في 1925 نــوفمبر 6 و الهــأي في 1911

 و في 1967 يوليو سنــة 14 و استكــهولم في 1958 أآتوبر 31لشبـــونة في  

 انضمت إليها الجزائر بموجب األمــر رقم . 1979 سبتمبر 28جــونيف في 

 ثم صادقت .16 جريدة رسميــة رقم .1966 فيفــري 5 المؤرخ في 66-48

 جريدة رسمية 1975 جــانفي 9  المؤرخ في 02-75عليهــا بموجب األمر رقم 

  .10رقم 

 جـوان 19التعاون بشأن البراءات المبرمـــة في واشنطــن بتاريخ مــعاهدة  −

 و التي صادقت 1984 فيفري 3 و في 1979 سبتمبــر 8 المعدلة في 1970

 15 المؤرخ في 92-99عليهــا الجزائر  بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

  .28 جريدة رسمية رقم 1999أفريل 

 

  : النصوص القانونية الجزائرية  -2

  .1996 و التعديل األخير لسنــة . 1989دستـــور سنــة : لدساتير  ا −

 و المتضمن إنشاء 1963 جويلية 10 المؤرخ في 248-63 المرسوم  رقم  −

  .49 جريدة رسمية رقم OMPIالمكتب الوطني للملكية الصناعية 

 و المتعلق بشهــادات 1966 مــارس 3 المؤرخ في 54-66 األمر  رقم  −

  .19 جريدة رسمية رقم .ازات االختراعالمخترعين و إج

 بشأن تطبيق األمر 1966 مــارس 19 المؤرخ في 60-66 المرسوم  رقم  −

  . 23 جريدة رسميــة  رقم .المتعلق بشهادات المخترعين و إجازات االختراع 

  . المتضمـن قانون العقوبات1966 جــوان 8 المؤرخ في 66.156 األمر رقم  −

 و المتعلق بتنفيذ األوامر 1967 أآتوبر 19مؤرخ في  ال229-67 المرسوم رقم  −

  .89 جريدة رسمية رقم .الخاصــة  بحماية  الملكيـــة الصنـاعية 
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 و المتضمــن إنشاء المعهد 1973 نوفمبر 21 المؤرخ في 62-73 األمر رقم  −

  .95 جريدة رسمية رقم .الجزائري للتوحيد الصناعي و الملكية الصناعية 

 المتضمــن تبديل 1973 نوفمبر 21 المؤرخ في 188-73 المرسوم رقم  −

تسميــة المكتب الوطني للملكية  الصناعية بالمرآز الوطني للسجــل التجاري 

  .95جريدة رسمية  رقم 

  . المتضمن القانون المدني1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75 األمر  رقم  −

  . القانون التجاري المتضمن 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 59-75 األمر رقم  −

 و المتعلق 1993 ديسمبر 7 المؤرخ في 17-93 المرسوم التشريعي رقم  −

  .81 جريدة رسمية رقم .بحماية االختراعات 

.  و المتعلق بالمنــافسة1995 جــانفي 25 المؤرخ في 06-95 األمر رقم  −

    . :ة رقمسميجريدة ر

 المتضمــن 1998  فيفري 21 المؤرخ في 68-98 المرســوم التنفيذي رقم  −

 جريدة رسمية –نــظام المعهد الوطني  الجزائري  للملكية الصناعية و إنشاء 

  .11رقم 

-79 يعدل و يتمم القانون رقم 1998 أوت 22 المؤرخ في 10-98 قانون رقم  −

 و المتضمن قانون الجمارك جريدة رسمية 1979 جويلية 21 المؤرخ في 07

  .61رقم 

 

  : التي لم تصادق عليها الجزائراالتفـــاقيات الدولية  -3

− Arrangement de Strasbourg du 24 Mars 1971 concernant la 

classification internationale des brevets (I.P.C) 

− Accord sur les aspects des droits de propriété  intellectuelle qui 

touchent  au commerce (Accord sur les ADPIC 1994) 15 Avril 

1994. 

− Accord international sur la protection minimum des droits des 

inventeurs . « Genève » 2 Juin 2000. 

 



 190

   اإلنترنيت شبكــة:  ســـابعا

− Politique des brevets : http : //www.Chezcom/loran/pol 

brev/polbrev.Netscape.htm. 

− Convention de Paris : http : //www.Wipo.org/fe/main.htm 

− Comité sur la réforme du traité de coopération en matière de 

brevet (P.C.T) (première session) Genève 21-25 mai 2001 : 

http://www.Wipo.Int/News/FR. 

− La librairie électronique de l’OMPI brevets : 

http://www.Wipo.int/ebook Shop. 

− L’Organisation Mondiale de la propriété intellectuelle : 

 http : //www.wipo.int. 

− Lutte contre la contrefaçon : http : //www.Germain 

Maureau.Com/07 html. 



 191

  البحــــــــــــث فهـــرس  

  الصفحـــــة                                                                              العنوان

         01..............................................................................مدخل ومقدمة

  الفصل األول  
  59.....  . . . . . . . . . . . حق صاحب براءة االختراع في ملكية الفكرة المخترعة

  التكييف القانوني لحق ملكية يراءة اإلختراع و آيفية : األولالمبحث 

                         61 . . . . . . . . . ...تصور حالة تعدي على ملكية الفكرة المخترعة                   

   62 . . .  . . . . . . . . .التكييف القانوني لحق ملكية براءة اإلختراع : المطلب األول

   63. . . . . . . . .نظرية حقوق الملكية الصناعية حقوق ملكية معنوية : الفرع األول

  نظرية حقوق الملكية الصناعية ، حقوق إتصال:الفرع الثاني

  65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .)الزبائن( بالعمالء                 

  أو الحقوق على ) e epicard(نظرية الحقوق الفكرية : الفرع الثالث

                         j.kohler(. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66(األموال غير المادية                 

   لحق ملكيةموقف المشرع الجزائري من الطبيعة القانونية: الفرع الرابع

  70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . براءة اإلختراع

  71. . . . . . . .آيفية تصور حالة تعدي على ملكية الفكرة المخترعة : المطلب الثاني

  ياإلدارة المختصة بإصدار براءات اإلختراع مصدر وحيد للتعد : الفرع األول

  72 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .على ملكية اإلختراع     

  )حق ملكية اإلختراع(دعوى اإللغاء وسيلة السترجاع الحق: الفرع الثاني

  التصرفات القانونية التي يمكن أن يلجأ إليها صاحب البراءة للتمتع : المبحث الثاني

  74. . . .األحكام الواجب تطبيقها على الملكية المشترآة لنفس البراءة       بملكية و 

  التصرفات القانونية التي يمكن أن لجأ إليها صاحب البراءة  : المطلب األول

  75. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      للتمتع بملكيته 

  76. . . . . . . . . . . . . . . . . .  عن ملكية براءة اإلختراع التنازل : الفرع األول

 

  أشكال عقد التنازل عن براءة اإلختراع  .1



 192

  77. . . . . . . . . . . . . . . . . .التنازل بمقابل و التنازل بدون مقابل   .أ 

 التنازل عن البراءة بشكل مستقل و  .ب 

   78 ................................... . . . . التنازل المرتبط بالمحل التجاري

  التنازل الكلي و التنازل الجزئي عن براءة اإلختراع  .ج 

  79. . . . . . . . . . . . . . . . .شروط إبرام عقد التنازل عن براءة اإلختراع .2

  الشروط الموضوعية لعقد التنازل عن براءة اإلختراع  .أ 

  80. . . . . . .. . . الشروط الشكلية لعقد التنازل عن براءة اإلختراع   .ب 

  83. . . . . . . . . اآلثار المترتبة عن إبرام عقد التنازل عن براءة اإلختراع  .3

  84. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .رهن براءة اإلختراع : الفرع الثاني

  85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .رهن براءة اإلختراع بشكل مستقل  .1

  رهن براءة اإلختراع المرتبط برهن المحل التجاري .2

  86. . . . . . . . .تقديم براءة اإلختراع آحصة في رأس مال  الشرآة : الفرع الثالث

 القواعد الواجب تطبيقها على الحصة على سبيل التملك .1

  87 . .......................................................... . . . و على سبيل اإلنتفاع

 الضمانات المرتبطة بتقديم براءة اإلختراع  .2

  88 . .............................................. . . . . آحصة في رأس مال الشرآة 

  89. . . . . . . . . . . . . . . . . . حقوق مقدم  الحصة في حالة تصفية الشرآة .3

  .عمنح الرخص الستغالل اإلخترا : الفرع الرابع

  91. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أشكال عقد الترخيص .1

  92. . . . . . . . . . . . . . . . . . .حقوق و واجبات صاحب الرخصة التعاقدية   .2

  األحكام الواجب تطبيقها على : المطلب الثاني

  93 .  ............................................. . . . . الملكية المشترآة لبراءة اإلختراع 

  .حاالت الملكية المشترآة لبراءة اإلختراع: الفرع األول

  تطبيق القواعد المتعلقة بالملكية على الشيوع في غياب عقد : الفرع الثاني

  94. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    يربط بين الشرآاء 

  

  



 193

   الفصل الثاني
  97. . . . . . . . . . . . . . .  حق صاحب براءة اإلختراع في التمتع بصفة المخترع

  الحاالت التي يكون فيها صاحب براءة اإلختراع : المبحث األول

  99. ................................................................  متمتعا بصفة المخترع 

  حالة إنجاز اإلختراع خارج إطار مهمة اإلختراع :طلب األولالم

  إنجاز اإلختراع بطريقة مستقلة : الفرع األول

  إنجاز اإلختراع بمناسبة تنفيذ الوظائف أو في : الفرع الثاني

  01. . . . . . . . . . . . . . . . . باستخدام تقنياتها أو وسائلها  إطار نشاط المؤسسة

. . . . . . . . . . . . . . . الة إنجاز اإلختراع في إطار مهمة اإلختراع ح: المطلب الثاني

  .102  

  103. . . . . . . . .  .  وجود اتفاقية خاصة بين  المؤسسة و المخترع : الفرع األول

  104. . . . . . حالة تخلي المؤسسة صراحة عن حق امتالك اإلختراع : الفرع الثاني

  105. . . . . . . . . مخترع حق أدبي ال يجوز التصرف فيه صفة ال : المبحث الثاني

  106. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . صفة المخترع  حق أدبي : المطلب األول

  109. . . . . . . . . . . . . . . عدم إمكانية التصرف في الحق األدبي :المطلب الثاني

  

  الفصل الثالث 
  112. . . . . . . . . . . . .راع في استئثار استغالل اختراعهحق صاحب براءة اإلخت

  تعريف حق استئثار استغالل اإلختراع و : المبحث األول

  114. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   تبيين التطور التاريخي لهذا الحق

  تعريف حق استئثار استغالل اإلختراع  : المطلب األول

  116. . . . . . . . . التطور التاريخي لحق استئثار استغالل اإلختراع: ب الثانيالمطل

  أهم القوانين التي يعود لها الفضل في إرصاء األسس  األولى : الفرع األول

  117. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   لحق استئثار استغالل اإلختراع 

  تئثار استغالل اإلختراع في ظل القوانين الجزائرية حق اس: الفرع الثاني

  118. . . . . . . . . . . . . .  .                    التي نظمت ميدان حماية اإلختراعات

  



 194

  مدى تعارض حق استئثار استغالل مع مبدأحرية التجارة و الصناعة  : المبحث الثاني

  120. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      و آيفية ممارسة  هذا الحق

  مدى تعارض حق استئثار استغالل اإلختراع مع مبدأ  : المطلب األول

  121. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..                      حرية التجارة و الصناعة

 حرية التجارة و حق استئثار استغالل اإلختراع يتعارض مع مبدأ :الفرع األول

  الصناعة 

  122. . . . . . . . حق استئثار استغالل اإلختراع حق استئثار شرعي : الفرع الثاني

. . . . . آيفية ممارسة صاحب البراءة لحق استئثار استغالل اإلختراع : المطلب الثاني

 . .125  

  126 . . . . . . ..  . . . . . . . . .نطاق حق استئثار استغالل اإلختراع: الفرع األول

  في حالة ما إذا آان موضوع البراءة منتوجا .1

  127. . . . . . . . . . . . . . في حالة ما إذاآن موضوع البراءة طريقة صنع .2

  صدى ممارسة صاحب البراءة لحقه في استئثار إستغالل  اإلختراع  :الفرع الثاني

  128. . . . . . .  . . . . في حالة فقدان الحقوق الناجمة عن براءة اإلختراع  .1

  سقوط البراءة من الدومين العام  .أ 

  129. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  إلغاء براءة اإلختراع   .ب 

  التخلي عن براءة اإلختراع  .ج 

  130. . . . . . . . . . . . . . . . . .  األعمال المؤداة ألغراض البحث العلمي .2

  شرعية عرض المنتوج في السوق بطريقة  .3

  131. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حالة منح الرخص  .أ 

  تاريخ إيداع طلب براءةد عنبحسن نيةحالة استغالل اإلختراع   .ب 

  132. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            اإلختراع

 ت وسائل النقل اإلجنبية التي تخترق لحاجياأو استعمالهوجود المنتوج  .4

  133. . . . . . . . . . . . . . . . .   أقاليم خاضعة لسيادة الدولة أو عرضامؤقتا

  134. . . . . . . . . .  التقليد مساس بحق استئثار استغالل اإلختراع : المبحث الثالث

  

  



 195

  نافسة غير  المردعسبب عدم اإلآتفاء بالحماية القائمة على : المطلب األول

  136 ........... . .     المشروعة و األفعال التي تشكل مساسا بحق استئثاراإلستغالل

  سبب عدم اإلآتفاء بالحماية القائمة على راع المنافسة غير المشروعة: الفرع األول

  137. . . . . . . . . . األفعال التي تشكل مساسا بحق استئثار اإلستغالل: الفرع الثاني

 لمنتوج المحمي أو تطبيق طريقة الصنعصنع ا .1

  139 . . ................................................. . . . . المحمية بموجب البراءة

  141. . . . . . . . . . . . .. استعمال المنتوج المحمي بموجب براءة اإلختراع .2

 تسويق المنتوج المحمي أو تسويق طريقة الصنع .3

  143.  ................................................... . . . براءة المحمية بموجب ال

  حيازة المنتوج المحمي بموجب البراءة من أجل اإلستعمال أو التسويق  .4

  إخفاء الشيء المقلد  .5

  144. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  بيع األشياء المقلدة .6

   145. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ياء المقلدة عرض للبيع األش .7

  إدخال األشياء المقلدة إلى التراب الوطني  .8

  149. . . . . . . . . شروط قيام جنحة التقليد و العقوبة المقررة لها  : المطلب الثاني

   150. . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . شروط قيام جنحة التقليد: الفرع األول

  151. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أن يكون الحق موجودا .1

   152. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أن يتم اإلعتداء على الحق  .2

  153 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .أن يكون الفعل المرتكب غير قانوني .3

  أن يكون الفعل قد ارتكب عمدا بالنسبة لبعض األفعال المشكلة للتقليد .4

   155. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .العقوبة المقررة لجنحة التقليد: الفرع الثاني

  الدعاوى التي يحق لصاحب براءة: المطلب الثالث

  158 . ............................................... . . . اإلختراع رفعها في حالة التقليد

  159. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .دعوى التقليد : الفرع األول

  165. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. دعوى التعويض: الفرع الثاني

  166. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ر المشروعةدعوى المنافسة غي: الفرع الثالث

  173. . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .الخاتمة



 196

   179..................................................................................قائمة المراجع

  191.............................................................................…..فهرس البحث

  المالحق

  



 197

 

 
  

  .المنشور الرسمي للملكية الصناعية : 1ملحق رقم 

  .عينة من طلبات براءات اإلختراع المنشورة : 2ملحق رقم 

  .تقرير آتابي خاص بإيداع طلب براءة اإلختراع : 3ملحق رقم 

  .نموذج من الرسومات المتعلقة ببراءة اإلختراع : 4ق رقم ملح

  .براءة اإلختراع التي تحمي آلة ضخ اإلسمنت المسلح  :  5ملحق رقم

  .التسجيل على السجل الخاص بالبراءات  : 6ملحق رقم

  .السجل الخاص بالبراءات : 7ملحق رقم 

  .حكم تمهيدي صادر عن محكمة بوفاريك  : 8ملحق رقم 

  .          القسم الجزائي        

  .حكم إبتدائي صادر عن محكمة بوفاريك : 9ملحق رقم 

  .                  القسم المدني

  .قرار جزائي صادر عن مجلس قضاء البليدة : 10ملحق رقم 

  .                   الغرفة الجزائية

 رسم بياني للمقارنة بين عدد طلبات حماية اإلختراعات: 11ملحق رقم 

األمر رقم (المودعة من قبل المخترعين الجزائريين في ظل القانون القديم

-93المرسوم التشريعي رقم (و تلك المودعة في ظل القانون الجديد) 66-54

17(.  
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  .براءة اإلختراع

  .منديل علي: صاحب اإلختراع

  . والية البليدة-صومعة. فروخة. 107: العنوان

  .اععنوان اإلختر

  .مضخة اإلسمنت المسلح
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  .حكم تمهيدي صادر عن محكمة بوفاريك : 8الملحق 

  .06/05/1996بتاريخ .               القسم الجزائي

  .342/96: رقم القضية

  .558/96: رقم الجدول
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  .حكم إبتدائي صادر عن محكمة بوفاريك : 9الملحق 

  .23/05/1998بتاريخ .                القسم الجزائي

  .747/97: رقم القضية

  .129/98: رقم الجدول
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.   قرار جزائي صادر عن مجلس قضاء البليدة : 10الملحق 

  07/10/1998:الغرفة الجزائية بتاريخ 

  .2692/1998: رقمقرار.342/1998:القضية
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