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  حًبٚخ حك انًؤنف:األٔلانمغى 
 

أثارت طبيعة حقوق المؤلف جدال بين الفقياء بالنظر إلى أن ىذا الحق يحتوى عنصرين  -
ويقوم االتجاه الغالب . يبدو إن ولموىمة األولى متعارضين وىما الحق المالي والحق االدبى

 معظم كما ويتجو. في الفقو عمة أن حق المؤلف ينقسم إلى حقين أحدىما مالي والثاني أدبي
 واستنادا إلى حق المؤلف .المصنف تطابقا بين شخصية المؤلف وبين ىناكالفقو إلى أن 

الذي –  يتصل بسمطتو في طبع ونشر مصنفة إستئثارى  فإن المؤلف يتمتع بحق مانعالمالى
وىو ما يخولو الحصول عمى المنافع المالية المترتبة عمى – ال يمكن أن ينشر دون رضائو 

 يكون قاببل لمتنازل عنو أثناء حياة فإنةولما كان ىذا الحق ذو طابع مالي . ذلك االستغبلل
أما الحق األخر الذي يتمتع بو المؤلف فيو . إلى ورثتو بعد وفاتوينتقل المؤلف كما  أنة 

فالكتاب عمى سبيل .  الشخصية واألدبيةةالحق االدبى والذي يتضمن االمتيازات ذات الطبيع
نما يتعمق التصرف فيو بتمكين لمغير في استعمال بعض . المثال ليس سمعة يتم بيعيا وا 

نلذلك فإن الناشر . حق االدبىالسمطات المؤلف بما ال يرقى إلى حد التنازل عن   انتقل وا 
ويستفاد مما . األدبيإليو الحق في االستغبلل المالي إال أنو ال يمكن اعتباره مشتريا لمحق 

 أنة ال  يعنىالتي سمميا لو المؤلف، مما" النسخة األصمية "تقدم أنو عمى الناشر احترام  
. يستطيع أن يقوم بالتعديل أو بالحذف في المصنف

      ويترتب عمى ىذا أن أىم خصائص الحق االدبى لممؤلف تتركز في الدوام وعدم القابمية 
لمتصرف، وذلك استنادا إلى أن ىذا الحق يتعمق باالحترام الواجب لشخص اإلنسان، ولقد رفضت 

الحق فى احترام "كذلك فإن الحق االدبى يرتبط بو . ىذه النظرية تشبيو حق المؤلف بالممكية
بما يؤدى إلى إمكان قيام الناشر بتعديل المصنف بالحذف أو باإلضافة أو بأي تشويو " المصنف

. أخر
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ششوط حًاَح حمىق أطحاب انًظُفاخ : ل األولصانف
انششٔؽ انالصيخ نتًتغ األػًبل انفُٛخ : انًجحج األٔل

ٔاألدثٛخ ثٕطف انًظُف يحم انحًبٚخ انمبََٕٛخ 

اشرشاط أٌ َكىٌ انؼًم يٍ إَراج انزهٍ أَا يا كاٌ شكهه أو طشَمح انرؼثُش :   انفشع األول

ػُه 

كل عمل مبتكر أيا : " من قانون حماية الممكية الفكرية ان المصنف ىو138/1ورد نص المادة 
ويبين من ىذا التعريف أن "كان نوعو أو طريقة التعبير عنو أو أىميتو أو الغرض من تصنيفو 

الشرط االساسى لمتمييز بين المصنفات محل الحماية وغيرىا ىو أن تكون ىذه المصنفات عمبل 
 أو الفنية، وذلك بغض النظر عن العمميةمبتكرا من إنتاج الذىن في اى من المجاالت األدبية أو 
. الشكل الذي تم التعبير من خبللو عن اإلنتاج أو طريقتو

وبيدف تحديد المقصود بإنتاج الذىن فإن التشريعات الوطنية واالتفاقيات الدولية تحدد ما ال 
من القانون المصري بعدم  (141)لذلك فقد ورد المادة . يمكن اعتباره مصنفا تنبسط عمية الحماية

انطباق الحماية عمى األخبار اليومية أو عمى األحداث المختمفة التي تتصف بكونيا مجرد 
معمومات صحفية، وباستبعاد الوثائق الرسمية مثل نصوص القوانين والموائح والقرارات واالتفاقيات 
الدولية وأحكام المحكمين والقرارات الصادرة من المجان اإلدارية ذات االختصاص القضائي من 

. الحماية المقررة بموجب القانون لحقوق مؤلفي المصنفات
وبالرغم مما تقدم ولتحقيق أغراض الدول المتقدمة فى حماية بعض األعمال التي قد يثور الجدل 
بشأن اعتبارىا من قبيل المصنفات فإن المادة العاشرة من اتفاقية التريبس أضفت الحماية عمى 
برامج الحاسب االلى والبيانات المجمعة بوصفيا من المصنفات األدبية، وىو ما تبنتو المادة 

 . من القانون المصري مطابقة لنص140/2
 

اشرشاط أٌ َكىٌ انؼًم يثركشا  : انفشع انثاٍَ

كل عمل " : من القانون المصري بأن المصنف ىو138ورد نص الفقرة األولى من المادة 
وىكذا أكدت ىذه المادة أن شرط االبتكار ىو الشرط االساسى ". مبتكر أدبي أو فني أو عممي

 :إلضفاء الحماية القانونية عمى المصنف وحددت في الفقرة الثانية المقصود باالبتكار بأنة
" الطابع اإلبداعي الذي يسبغ األصالة عمى المصنف"

ولتفادى الخمط الذي قد يقوم بين مجرد طرح األفكار وبين اإلنتاج الذىني الذي يمكن اعتباره من 
ال تشمل الحماية مجرد " عمى أنو 141قبيل المصنفات محل الحماية، فقد نص المشرع في المادة 
 واالكتشافات والبيانات، ولو والمبادئاألفكار واإلجراءات أساليب العمل وطرق التشغيل والمفاىيم 

أوال الوثائق : كذلك ال تشمل. كان معبرا عنيا أو موصوفة أو موضحة أو مدرجة في مصنف
: كذلك ال تشمل. الرسمية أيا كانت لغتيا األصمية أو موصوفة أو موضحة أو مدرجة في مصنف
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أوال الوثائق الرسمية أيا كانت لغتيا األصمية أو المغة المنقولة إلييا مثل نصوص القوانين والموائح 
 الصادرة من المجان والقراراتوالقرارات واالتفاقيات الدولية واألحكام القضائية وأحكام المحكمين 

ثانيا أخبار الحوادث والوقائع الجارية التي تكون مجرد . اإلدارية ذات االختصاص القضائي
 تميز جمعيا باالبتكار في إذاومع ذلك تتمتع مجموعات ما تقدم بالحماية . أخبار صحفية

 ". جدير بالحماية شخصىالترتيب أو العرض بأي مجيود
 

ػذو اػتجبس اإلجشاءاد انشكهٛخ : انًجحج انخبَٙ

كبإلثذاع ٔانتغجٛم يٍ ششٔؽ تمشٚش انحًبٚخ 

نهًظُفبد   

لذلك فان ما ورد بو تنظيم إيداع . لم يشترط المشرع لحماية المصنفات اى إجراء شكمي
الكتب في مصر والذي أصبح يقع عمى عاتق المؤلف والناشر والطابع متضامنين ليس المقصود 
نما تم تنظيم اإليداع ألىداف تتعمق بتوثيق المصنفات  بو جعل اإليداع شرطا لحماية المصنف، وا 
الموجودة بالدولة وبصفة عارضة بما يتيح لممؤلف من خبلل رقم اإليداع وتاريخو التمسك بقرينة 

 .لمصمحتو تدل عمى أنو صاحب المصنف
 

خظائض انحك األدتٍ نهًؤنف : انفظم انثاٍَ 

يرتبط  :ػذو لبثهٛخ انحك االدثٗ فٙ انتظشف فّٛ: أٔال
 محبل لمتعامل عن طريق  أن يكونالحق االدبى بشخصية المؤلف مما يؤدى إلى أنو ال يمكن

حوالتو أو التصرف فيو، لذلك ورد نص المادة القانون بإبطال التصرف الصادر من المؤلف في 
يتمتع المؤلف وخمفو العام عمى :"  بأنو143وورد نص المادة . مجموع إنتاجو الفكري المستقبمي

يقع " :بأنو (145 )كذلك ورد نص المادة " لمتنازل عنيا ... المصنف بحقوق أدبية غير قابمة 
باطبل بطبلنا مطمقا كل تصرف يرد عمى أي من الحقوق األدبية المنصوص عمييا في المادتين 

 ." من ىذا القانون143،144
 

 بعدم قابمية يقصد :ػذو لبثهٛخ انحك االدثٗ نهتمبدو: حبَٛب
 أن لصاحب ىذا الحق أو خمفو ان يقوم وفى اى وقت باتخاذ إجراءات الدفاع عن  لمتقادمالحق

 الحق المالي في  فييا يسقطفى عدم قابمية الحق األدبي لمتقادم أىميةوتبدو . الحق ضد المعتدى
الدومين العام، ذلك أن السماح بالنشر أو االستغبلل لمكافة ال يعنى السماح ليم باإلدعاء بأبوة 

وفى ىذا الصدد فقد . المصنف بأن ينسب أي شخص المصنف لنفسو أو يقوم بتشوييو أو تحريفو
يتمتع المؤلف وخمفو العام عمى :"  من قانون حماية الممكية الفكرية بأن 143ورد نص المادة 

..." المصنف بحقوق أدبية أبدية قابمة لمتقادم
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 عدم القابمية :ػذو لبثهٛخ انحك االدثٗ نهحجض ػهٛخ: حبنخب
لمحجز تعد إحدى الخصائص األساسية لمحقوق المصيقة بالشخصية ذلك أن ىذه الحقوق ليست 
ليا قيمة مالية في ذاتيا وال تكون جزءا من الذمة المالية لممؤلف، وبالتالي يجب أن تكون بعيدة 

والتزاما بيذه المبادئ فقد نص القانون عمى – عن الدائنين بحيث ال يتمكنون من الحجز عمييا 
كذلك فقد . عدم جواز الحجز عمى حق المؤلف، ولكن أجاز الحجز عمى المصنف الذي تم نشرة

أيد المشرع إمكانية الحجز عمى نسخ المصنف التي لم تنشر متى ما ثبت بصفة قاطعة أن 
 المؤلف قد استيدف نشرىا قبل وفاتو

 
انحمىق االَجاتُح انًرشذثح ػهً انحك األدتٍ نهًؤنف : انفظم انثانث 

ن من سحبة كحق األدبي لممؤلف أن يتمكن المؤلف من نسبة المصنف إليو وأن يتمال يتضمن
 143وىو ما ورد بو نص المادة . وتعديمو، باإلضافة إلى الدفاع عنو ضد كل تشويو أو تحريف

الحق في سحب - 2( أي إتاحتو لمجميور أول مرة  )الحق في نشر المصنف - 1: من القانون 
. المصنف أو إدخال تعديبلت عميو

 من القانون المصري الجديد 147 و نص المادة 143ىذا وقد ورد نص الفقرة األولى من المادة 
لذلك فإنو إذا مات . لحماية حق المؤلف بما يؤكد حق الورثة في تمقى حق النشر عن مورثيم

 الحق ينتقل إلى ورثتو باإلضافة إلى كافة الحقوق األخرى فإن ىذاالمؤلف قبل نشر المصنف، 
المرتبطة بالحق األدبي الوارد عمى المصنف، ومن ذلك الحق في إدخال التعديبلت أو التحوير 

. في المصنف 
 نصوص القانون المصري قد وردت إال أنوبالرغم من إن تقرير حق النشر يقتصر عمى المؤلف 

حينما يمتنع من يخمف المؤلف عن  ( 170م  )بتقرير الحق في الترخيص اإلجباري بالنشر 
 .مباشرة الحقوق المنصوص عمييا في القانون والتي يعد حق النشر من أىميا

 
حك األدتٍ نهًؤنف الانحمىق انسهثُح انًرشذثح ػهً : انفظم انشاتغ 

 خمسين عاما عمى وفاة بمضيإذا كان حق االستغبلل ينقضي  :حك فٍ أتىج انًظُفال: أوال
المؤلف، فإن حق األبوة وبوصفة حقا لصيقا بشخصية المؤلف يعتبر حقا أبديا ال يسقط بعدم 

ولقد اعترف المشرع المصري في المادة . االستعمال وال يمكن لغير المؤلف أن يكتسبو بوضع اليد
لذلك يتضمن الحق في األبوة .  من القانون بتمتع المؤلف بالحق في نسبة المصنف إليو143

جانبان، الجانب األيجابى وىو الذي يخول لممؤلف الحق في أن يظير المصنف حامبل اسمو أو 
 يؤدى إلى حظر قيام الغير بنشر المصنف تحت الذي السمبياسما مستعارا أو مجيوال، والجانب 
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اسم أخر، ويمكن المؤلف من الدفاع بصفة عامة عن مصنفة ضد كل اعتداء يقع عمى ىذا حق 
. في األبوة

عند تنازل المؤلف لمغير عن حقوق استغبلل مصنفة أو بيع  :انحك فٍ احرشاو انًظُف: ثاَُا
أصل المصنف فإن ىذا ال يعتبر قاطعا لمصمة بينو وبين المصنف، وىو ما قرره قانون حماية 
حق المؤلف بالنص عمى حق المؤلف في منع أي حذف أو حذف أو تعديل في مصنفة يعتبره 
المؤلف تشوييا أو تحريفا لو وبأن لو الحق في أن يدفع أي اعتداء عمى حقو في نسبة مصنفة 

. إليو
عمى إن المشرع المصري راعى الظروف الخاصة بحالو الترجمة من حيث أن طبيعة عمل 

المترجم تقتضى السماح بقدر كبير من حرية التصرف حتى يتمكن من انجاز العمل المترجم في 
وال يعد التعديل فى مجال الترجمة : "..  من القانون بأنو143ليذا ورد نص المادة . صورة دقيقة

 ".اعتداء إال إذا أغفل المترجم اإلشارة إلى مواطن الحذف أو أساء بعممة لسمعة المؤلف ومكانتو
 

انحمىق انًانُح : انفظم انخايس

يتحقق حق المؤلف المالي عمبل فى استغبلل مصنفو  :حك انًؤنف فً اسرغالل انًظُف: أوال
فيما يقرره المشرع لو من الحق فى نقمة إلى الغير بصورة مباشر فيما يعرف باسم الحق فى 

التمثيل، أو نقمو بصورة غير مباشرة فيما يعرف باسم الحق فى النسخ أو الترجمة أو فيما يمكن 
من صور االستغبلل الحالية أو المستقبمية كما ىو الشأن فى الترخيص باالستعمال فى شأن 

.  الحق الوارد عمى برامج الحاسب اآللي
 من القانون حماية حق 149ورد نص المادة  :لاتهُح انحك انًال نهرُاصل ػُه وانرظشف فُه: ثاَُا

بالحق فى إن ينقل إلى الغير – وخمفو من بعدة – المؤلف المصري الجديد بأن المؤلف يتمتع 
عمى أن المشرع يشترط أن يكون .  المالية المنصوص عمييا فى القانونهكل أو بعض حقوق

التصرف مكتوبا وان يحدد فيو صراحة وبالتفصيل كل حق عمى حده يكون محبل لمتصرف مع 
. بيان مداه والغرض منو ومدة االستغبلل ومكانو

قرر المشرع بموجب نص المادة  :يذج انحًاَح انماَىَُح نهحك انًانٍ فً اسرغالل انًظُف: ثانثا
 من القانون قاعدة عامة حدد فييا مدة الحماية طيمة حياة المؤلف باإلضافة إلى خمسين 160

. سنو الحقة عمى وفاتو 
ومن : وبالرغم من ىذه ىي القاعدة العامة إال أن المشرع قد أورد عمييا العديد من االستثناءات

 يتم فييا نشر المصنف تحت اسم التيذلك فقد قرر المشرع تخفيض مدة الحماية فى الحاالت 
مستعار أو عندما يكون اسم المؤلف مجيوال فقرر احتساب مدة الحماية اعتبارا من تاريخ نشر 
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وال تنفتح مدة الحماية بالعودة إلى األصل . المصنف أو إتاحتو لمجميور ألول مرة أييما أبعد
(. 163م  )إال إذا أفصح صاحب الحق االدبى عن اسمو الحقيقي وكشف عن شخصيتو 

كذلك يسرى التحديد السابق لمدة الحماية اعتبارا من تاريخ نشر المصنف عمى 
المصنفات الجماعية متى كان مؤلفيا شخصا معنويا، ذلك أن معيار حياة المؤلف ال يمكن 

كذلك جعل المشرع مدة حماية المصنفات . ( من القانون162م  )تطبيقو فى ىذه الحالة 
الفوتوغرافية والسينمائية التي ال تكون مصطبغة بطابع إنشائي مدة قصيرة تنقضي بمضي خمسة 

أما بالنسبة لمصنفات الحاسب االلى وبعد . عشر عاما تبدأ من تاريخ أول نشر لممصنف
 خمسون عاما تحسب من ىيإضافتيا إلى قائمة المصنفات المحمية فقد أصبحت مدة الحماية 

 .تاريخ ووفاة المؤلف كما سبق بيانو
وعمى خبلف الحاالت التى قصر فييا المشرع مدة الحماية عن المدة المقررة كحكم عام، 

حيث تحتسب مدة  (161مادة )فإن المشرع أتاح مدة أكبر لمحماية فى شأن المصنفات المشتركة 
. حمايتيا من تاريخ وفاة أخر من بقى حيا من المشتركين

 خبلفا لما قدمناه من عدم جواز الحجز عمى :لاتهُح انحك انًانٍ نهًؤنف نهحجض ػهُه: ساتؼا 
ليذا فقد ورد نص . الحق األدبي لممؤلف، فقد أجاز المشرع المصري الحجز عمى الحق المالي

 من القانون حاسما بأنو يجوز الحجز عمى نسخ المصنف المنشور خبلل حياة 154المادة 
عمى أن المشرع لم يجز المشرع الحجز عمى المصنفات التي لم يتم نشرىا حتى وفاة . المؤلف

. مؤلفيا ما لم يثبت عمى وجو قاطع أن نيتو قد انصرفت الى نشرىا قبل وفاتو
األصل ىو انفراد لممؤلف بالحق فى  :سهطح انمضاء فً ذمذَش انًماتم انًانٍ نحك انًؤنف: خايسا

تقدير الجعل المادي المقرر كمقابل لتنازلو عن الحقوق المالية فى استعمال أو استغبلل 
. مصنفة

 ما يسمح لمقضاء بمراجعة المقابل 151ومع ذلك فإن المشرع قد أورد فى نص المادة 
 متى ما تبين أن االتفاق عمى المقابل النقدي مجحفا بحقوق المؤلف وأصبح كذلك بسبب ىالنقد

ظروف طرأت بعد التعاقد، فإننا نعتقد بان ىذا النص يتعارض مع مبدأ سمطان اإلرادة وينشئ 
 .استثناءا عمى القواعد العامة فى القانون بغير مبرر ظاىر 

 
 انحمٕق انًجبٔسح نحك انًؤنف: انمغى انخبَٙ

ىي الحقوق الخاصة باألشخاص الذين تدور أعماليم فى فمك :  لحقوق المؤلفالمجاورهالحقوق 
وأنواع الحقوق . استغبلل المصنف األدبي أو الفني والمترتبة ليم بناء عمى الدور الذي نفذوه فيو

: المجاورة التي رتب ليا المشرع الحماية ىي
 حقوق ىيئات اإلذاعة- 3حقوق منتجو التسجيبلت الصوتية - 2 حقوق فنانو األداء  -1
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 حمٕق فُبَٕ األداء- 1

ن أو واألشخاص الذين يمثمون أو يغن" : من القانون بأن فنانو األداء138/12ورد نص المادة 
يمقون أو ينشدون أو يعزفون أو يرقصون فى مصنفات أدبية أو فنية محمية طبقا ألحكام ىذا 

القانون أو آلت إلى الممـك العام، أو يؤدون فييا بصورة أو بأخرى بما فى ذلك التعبيرات 
". الفمكمورية

 أدائو ة تتمثل الحقوق األدبية لفنان األداء فى الحق فى نسب:انحمىق األدتُح نفُاٍَ األداء– أ 
إليـو، وكذلك الحق فى منع تغيير أو تشويو ألدائو سواء فى ذلك ما يتعمق بأدائو السمعي الحي 

. أو أدائو المثبت فى تسجيل صوتي
ولقد تبنى المشرع أقصى حد لحماية ىذه الحقوق واعتبرىا حقوقا مؤبدة غير قابمة لمتنازل 

يتمتع فنانو األداء وخمفيم العام بحق أدبي أبدى ال "  : بأنو155عنيا، لذلك فقد ورد نص المادة 
: يقبل التنازل عنو أو التقادم يخوليم ما يمي

 . عميوأبدعوهالحق فى نسبة األداء الحي أو المسجل إلى فناني األداء عمى النحو الذي - 1
وتباشر الوزارة المختصة ىذا . الحق فى منع أي تغيير أو تحريف أو تشويو فى أدائيم- 2

الحق االدبى فى حالة عدم وجود وارث أو موصى لو وذلك بعد انقضاء مدة حماية 
". الحقوق المنصوص عمييا فى ىذا القانون 

يتمتع فنانو األداء بعدد من الحقوق اإلستئثارية سواء كان ذلك  :انحمىق انًانُح نفُاَى األداء- ب
: بالنسبة ألوجو أدائيم المثبتة أو الغير المثبتة، ونبين ىذه الحقوق فيما يمي

تتمثل ىذه الحقوق فى إمكانية منع  :الحقوق المالية بالنسبة ألوجو األداء غير المثبتة- 1/ب
  :ما يمي
منع إذاعة األداء أو نقمو لمجميور دون موافقة الفنان شريطة كونو لم يسبق إذاعتو  - 1/1/ب
. منع تثبيت أدائيم غير المثبت دون موافقتيم- 1/2/ب
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: الحقوق المالية ألوجو األداء المثبتة- 2/ب
ىي حقوق فنانو األداء اإلستئثارية فى التصريح باالستنساخ أو التوزيع أو التأخير أو 

. إتاحة األداء المثبت
المقصود باالستنساخ ىو عمل نسخ من األداء المثبت، وعمى ذلك يعد من  :االستنساخ: أوال

ولقد جاء القانون . قبيل اإلعتداء عمى ىذه الحقوق القيام بنسخ األداء دون موافقة الفنان المؤدى
منع أي استغبلل ألدائيم بأيو طريقة من الطرق، بغير : "لحماية فنانو األداء بـأن نص عمى

ترخيص كتابي مسبق منيم، ويعد استغبلل محظورا بوجو خاص تسجيل ىذا األداء الحي عمى 
 بيدف الحصول عمى عائد تجارى مباشر أو غير مباشر أو البث اإلذاعي ليا تأجيرىادعامة أو 

 ."إلى الجميور
 المقصود بحق التوزيع ىو حق فنانو األداء اإلستئثارى فى التصريح بإتاحة :حق التوزيع: ثانيا

ولقد ورد . اى نسخة عن أوجو أدائيم المثبتة فى تسجيبلت صوتية وذلك بنقل ممكيتيا بأية طريقة
 من القانون بتقرير ىذا الحق، حيث حظرت أى استغبلل ألداء الفنان بغير 156/2نص المادة 

. ترخيص كتابي مسبق وبأن يسرى ذلك عمى طريقة من طرق اإلستغبلل 
ير أي نسخة من أوجو ج وىو حق فنان األداء اإلستئثارى فى التصريح بتأ:جيرحق التأ :ثالثا

أدائو المثبتة فى تسجيبلت صوتية لمجميور ألغراض تجارية، حتى بعد توزيعيا بمعرفة فنان 
. األداء أو بتصريح منو
 االصمى  األداءير أو إعادةجيحظر بغير ترخيص المؤدى تأ"   بأنو156/3ولقد ورد نص المادة 

أو نسخ منو لتحقيق غرض تجارى مباشر أو غير مباشر، بغض النظر عن ممكية األصل أو 
". النسخ المؤجرة

 من القانون جاعبل المقصود ىو إتاحة 156/4ورد نص المادة : حق إتاحة األداء المثبت:رابعا 
 . وسيمة تكنولوجيةبأياألداء 

 

يُتجٕ انتغجٛالد انظٕتٛخ - 2

ىو الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يقوم بتثبيت : الصوتيتعريف منتج التسجيل 
.  أو غير ذلك من األصوات ألول مرة االداءاألصوات أو

ويتمتع منتجو التسجيبلت الصوتية بعدد من الحقوق المالية اإلستئثارية التي تمنع من 
.  دون موافقة منيمعمنيااستغبلل تسجيبلتيم أو إتاحتيا 

يتمتع منتجو التسجيبلت الصوتية بالحقوق المالية "  : بأن157ولقد ورد نص المادة  -
 :"اإلستئثارية اآلتية
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 مسبق منيم، ويعد متابىمنع أي استغبلل لتسجيبلتيم بأية طريقة من الطرق بغير ترخيص - 1
ذاعى ليا أو إليرىا أو البث اجبوجو خاص استغبلل محظورا فى ىذا المعنى نسخيا أو تأ
 .إتاحتيا عبر أجيزة الحاسب اآللي أو غيرىا من الوسائل 

اإلتاحة العمنية لتسجيل صوتي بوسائل سمكية أو السمكية أو عبر أجيزة الحاسب اآللي أو - 2
." غيرىا من الوسائل

يتمتع فنانون األداء بحق مالي " : من القانون المصري الجديد بأنو166ولقد ورد نص المادة 
 من ىذا القانون وذلك لمدة خمسين 156استئثاري في مجال أدائيم، عمى النحو المبين فى المادة 
يتمتع " : بأنو167كذلك ورد نص المادة ." سنة تبدأ من تاريخ األداء أو التسجيل عمى حسب األحوال

منتجو التسجيبلت الصوتية بحق مالي استئثاري فى مجال استغبلل تسجيبلتيم عمى النحو المبين 
، وذلك لمدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ التسجيل أو تاريخ النشر أييما أبعد، وذلك 157فى المادة 

 ".فى الحدود المنصوص عمييا فى ىذا القانون
 

حمٕق ْٛئبد اإلراػخ - 3

 :"تتمتع ىيئات اإلذاعة بالحقوق المالية اإلستئثارية التالية:  بأنو158ورد نص المادة 
 . منح الترخيص باستغبلل تسجيبلتيا- 1
منع اى توصيل لتسجيميا التمفزيوني لبرامجيا إلى الجميور بغير ترخيص كتابي مسبق منيا، - 2

ويعد بوجو خاص استغبلال محظورا تسجيل ىذه البرامج أو عمل نسخ منيا أو بيعيا أو تأجيرىا 
أو إعادة بثيا أو توزيعيا أو نقميا إلى الجميور بأية وسيمة كانت بما فى ذلك اإلزالة أو اإلتبلف 

. ألية حماية تقتنية ليذه البرامج كالتشفير أو غيره
 من القانون المصري الجديد بتوفير الحماية لييئات البث اإلذاعي 168كما ورد نص المادة 

. لمدة عشرون عاما تبدأ من التاريخ الذي تم فيو أول بث ليذه البرامج
عمى أنو وبالرغم من أن المشرع كفل حماية حقوق أصحاب المصنفات األدبية والفنية، إال 
أن المصمحة العامة التي تتعمق ما يجب إتاحتو لمجميور قد رجت ىذه الكفة عمى متطمبات تمك 

الحماية المتعمقة بالمصمحة الخاصة ألصحاب ىذه المصنفات وذلك بصفة خاصة حينما يتم 
:"  من القانون بأن169لذلك فقد ورد نص المادة . عرض ىذه المصنفات وأدائيا فى مكان عام

وتمتزم ىذه . لييئات البث اإلذاعي، الحق فى إذاعة المصنفات التي تؤدى فى اى مكان عام
كما . الييئات بإذاعة أسم المؤلف وعنوان المصنف وبسداد مقابل عادل نقدي أو عيني لممؤلف 

." تمتزم بسداد أي تعويض أخر إذا كان لذلك مقتضى
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ثشاءاد 

 االختشاع
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انُظٕص انمبََٕٛخ انًُظًخ نجشاءاد 

االختشاع 

فٙ اتفبلٛخ انتشٚجظ 

ٔيذٖ االنتضاو ثٓب فٙ انتششٚؼبد انٕؿُٛخ 

: تمهيد

أدت الثورة الصناعية في نياية القرن التاسع عشر وما صاحبيا من توالى ظيور 
االختراعات إلى إحداث تغيرات اقتصادية وتكبت وبصفة خاصة زيادة في اإلنتاج وزيادة وسرعة 
وسيولة التبادل التجاري، وىو ما كان ذي أثر واضح وبطبيعة الحال عمى سيولة االعتداء عمى 
حقوق الممكية الفكرية عمى الصعيد دولي لذلك فقد عممت الدول الصناعية عمى إبرام اتفاقيات 

. دولية تحقيقًا ليذا الغرض
ىذا وقد توالى إبرام االتفاقات الدولية في مجال الممكية الصناعية بصفة عامة، وىو 

وقد كانت أول اتفاقية دولية تم إبراميا في ىذا . المجال الذي يشمل حماية براءات االختراع
م، وىو ما انتيى بصفة خاصة إلى 1883المجال اتفاقية باريس لحماية الممكية الصناعية عام 

إبرام اتفاقية جوانب التجارية المتصمة بحقوق الممكية الفكرية المعروفة اختصار بالتريبس 
(TRIPS)  ج التفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية 1وىى الممحق (WTP)  بوصفيا ما

وجدير بالمبلحظــة أنو وبانضمام مصر إلى . (1994سنة )أسفرت عنو اتفاقات جولة أوروجواى 
منظمة التجارة العالمية واالتفاقيات التي تضمنتيا الوثيقة الختامية لنتائج جولة أوروجـواى ومن 

، وباإلضافة إلـى ما لحق الحماية التقميدية من تطور سواء ( ج 1الممحق رقم  )بينيا التريبس 
فيما تعمق ببراءات االختراع أو العبلمات التجارية و النماذج الصناعية، فقد التزمت بالجوانب 

وأصبح من , الجديدة التي امتدت حماية الممكية الفكرية إلييا الحماية بموجب تمك االتفاقية
. الحتمي إجراء مراجعة وتعديبلت لمتشريعات الوطنية

ولقد انتيج المشرع في مصر نيجا سميما تمثل في إعداد تشريع موحد يعالج جميع 
م 2002 لعام 82وأفرد القانون الجديد المصدر بقانون رقم , جوانب وحاالت حماية الممكية الفكرية
وألغراض ىذه الدراسة فإننا نقدم ببيان النصوص التي . الباب األول لمعالجة براءات االختراع

وردت في اتفاقية التريبس لمعالجة براءات اإلختراع، لنقارن ذلك بالتنظيم القانوني في التشريع 
: المصري الجديد، وبيان مدي اتساقو مع ىذه االتفاقية وذلك كما يمي
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انفشع األٔل 

يجذأ انحًبٚخ ٔ اإلعتخُبءاد انٕاسدح ػهّٛ 

 

من اتفاقية التريبس بتعداد وتحديد الحقوق محل الحماية، ووضع  (27)    ورد نص المادة 
الشروط و الضوابط المتعمقة بمنح المخترعات براءة اختراع و تحديد المبادئ التي تمتزم بيا الدول 

. األعضاء في ىذا الشأن
 

انًثذأ انؼاو 

وجىب حًاَح انًخرشػاخ ويُح انثشاءج 

وضعت االتفاقية مبدأ عامًا تمتزم الدول األعضاء بموجبو بأن تتيح إمكانية الحصول 
عمى براءات اختراع لكافة االختراعات سواء في ذلك المنتجات أو العمميات الصناعية في كافة 

: ميادين التكنولوجيا، وذلك في حاالت التي تتوافر فييا الشروط الثبلثة التالية
الجدة - 1
الخطوة اإلبداعية - 2
.  القابمية لمتطبيق الصناعي- 3

ولضمان عالمية الحماية وتساوى الحقوق الناجمة عنيا بين الدول األعضاء عمى مستوى 
العالم، فقد ألزمت االتفاقية الدول األعضاء بعدم التمييز بين االختراعات سواء فيما يتعمق بمنح 

البراءة، أو في شأن التمتع بحقوق ممكيتيا، وسواء كان ذلك التمييز قائما عمى أساس مكان 
االختراع أو عمى المجال التكنولوجي أو وفقا لما إذا كانت المنتجات محل اإلختراع مستوردة أو 

. منتجة محمياً 
     وقد التزم القانون المصري الجديد بمبدأ منح البراءة لحماية حق المخترع عمى اختراعو، 

تمنح براءة اختراع طبقا ألحكام ىذا القانون عن كل اختراع :" فنص في المادة األولى عمى أن
قابل لمتطبيق الصناعي يكون جديدًا، ويمثل خطوة إبداعية، سواء كان االختراع متعمقا بمنتجات 

كذلك فقد ". صناعية جديدة أو بطرق صناعية مستحدثة أو بتطبيق جديد لطرق صناعية معروفة
عماال لما وردت بو االتفاقات  أقر القانون المصري الجديد في الفقرة الثانية من ذات المادة ـ وا 
الدولية واتفاقية التريبس ـ منح براءة عن التعديل أو التحسين أو اإلضافة التي ترد عمى اختراع 

سبق منح براءة عنو إذا توافر في ىذا التعديل أو التحسين أو ىذه اإلضافة الشروط الثبلثة 
.  الجدة والخطوة اإلبداعية والقابمية لمتطبيق الصناعي: السابق بيانيا وىي
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االستثناء الواردج على مثذأ لاتليح المخترعاخ للحصول 

على الحمايح تموجة منح الثراءاخ 

:  بعض االستثناءات عمى مبدأ وجوب منح البراءة، وىيأوردت اتفاقية التربيس
االختراعات التي يكون منح استغبلليا تجاريا في أراضي الدولة العضو أمرا ضروريا  -1

لحماية النظام العام أو الخبلق الفاضمة، بما في ذلك حماية الحياة أو الصحة البشرية أو 
. الحيوانية أو النباتية أو بقصد تجنب اإلضرار الشديد بالبيئة

 .طرق التشخيص والعبلج والجراحة البلزمة لمعالجة البشر أو الحيوانات -2

 .النباتات والحيوانات، فيما عدا الكائنات الدقيقة -3

الطرق البيولوجية المستخدمة إلنتاج أو النباتات أو الحيوانات فيما عدا األساليب والطرق  -4
 .غير البيولوجية والبيولوجية الدقيقة

وفي القانون المصري الجديد وبعد تقرير مبدأ براءة عمى النحو السابق بيانو، فقد حددت 
وىي الحاالت التي أوردتيا : المادة الثانية من القانون ماال تمنح بشأنو براءة اختراع

اتفاقية التريبس عمى النحو السابق، باإلضافة إلى حظر منح براءات اإلختراع عن 
االكتشافات والنظريات العممية والطرق الرياضية والبرامج والمخططات، واألعضاء 

والنظريات العممية والطرق الرياضية والبرامج والمخططات، واألعضاء واألنسجة والخبليا 
. الحية والحمض النووي والجينوم

  وباإلضافة إلى ما تقدم فقد تكمفت المادة الثالثة ببيان الحاالت التي ال يكون فييا 
لذلك فقد اعتبرت االتفاقية االختراع غير . االختراع جديدًا بما مؤداه فقدانو لشرط الجدة

: ، وذلك في أي من األحوال اآلتية(كميا أو جزئيا بحسب األحوال)جيد 
إذا كان قد سبق طمب إصدار براءة بشأنو أو صدرت ىذه البراءة عنو أو عن جزء منو - 1

. في مصر أو الخارج قبل تقديم طمب البراءة
إذا كان قد سبق استعمالو في مصر أو في الخارج بصفو عمنية أو كان قد أفصح عن - 2

. وصفو عمى نحو يمكن ذوى الخبرة عن استغبللو قبل تقديم الطمب
ـ ومع ذلك فقد أوضحت اإلتفاقية أن الكشف عن االختراع في المعارض الوطنية أو 

الدولية خبلل الستة أشير السابقة عمى تاريخ التقدم بالطمب ال يعد إفصاحا يفقد اإلختراع 
. (1)شرط الجدة البلزم لمنح البراءة
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انفشع انخبَٙ 

انحمٕق انًًُٕحخ نظبحت ثشاءح اإلختشاع 

      
ورد نص المادة الثامنة و العشرون من اتفاقية التريبس بتنظيم الحقوق التي يتم منحيا لصاحب 
البراءة، سواء تعمقت البراءة بالمنتج ذاتو أم انصبت عمى طريقة صنعو وىو ما يسمى بالحقوق 

 سالفة الذكر، فإننا 28أ من المادة /1فإذا ما رجعنا إلى نص البند . االستئثارية لمالك البراءة
سنجد أنيا تتناول تفصيل حقوق صاحب براءة المنتج حيث توضح انو وحده يكون صاحب الحق 
في منع الغير من صنع المنتج الممنوح لو براءتو أو استخدام ىذه المنتجات أو عرضيا لمبيع أو 
بيعيا أو استيراد ىذه المنتجات بقصد استخداميا أو استعماليا أو التعامل عمييا أو التصرف فييا 

كما و يحظر النص عمى أي . بأي صورة أو ألي غرض من الصور أو األغراض السابقة
شخص غير من منحت لو البراءة القيام بأي فعل أو عمل من األعمال السابقة ما لم يحصل 

ب من المادة سالفة الذكر مؤكدا ومرسخا لممناطق /1وقد ورد البند . عمى موافق مالك البراءة
فمم تقتصر اإلتفاقية عمى منح مالك . المتسع لحقوق مالك البراءة التي أتت بيا اتفاقية التريبس

البراءة حق منع الغير من االستخدام الفعمي لمطريقة الصناعية في اإلنتاج، إنما وسعت اإلتفاقية 
من نطاق حقوق مالك البراءة إلى منح براءة الحق في المنتج ذاتو، وىو ما يخولو الحق في منع 

. الغير من استخدام أو عرض المنتج لمبيع أو بيعو بالفعل أو استيراده، كما سمف بيانو
:    حق مالك البراءة في التصرف فييا و التنازل عنيا لمغير وانتقال ممكيتيا باإلرث

  ألن اتفاقية التريبس قررت حقا عينيا معنويا استئثاريا بممكية البراءة لممخترع، فقد أرادت أن ال 
تنتقص الدول األعضاء من ىذا الحق وأن يكون ذلك مستقرا عمى مستوى التشريعات الوطنية بين 

لذلك فقد ورد نص القرة الثانية من المادة . الدول األعضاء لضمان ىذه الحقوق لممخترع عالميا
الثامنة والعشرون من االتفاقية موجبا عمى الدول األعضاء إقرار حق مالك البراءة في التنازل 
وقد . عنيا لمغير وانتقال ممكيتيا باإلرث، وبتقرير الحق لمالكيا في إبرام عقود ترخيص بإستغبلليا

" فورد نص المادة الحادية والعشرين من القانون الجديد بجواز . التزم المشرع المصري باالتفاقية
نقل ممكية البراءة كميا أو بعضيا بعوض أو بغير عوض، كما يجوز رىنا أو تقرير حق االنتفاع 

. عمييا
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االعتخُبءاد انٕاسدح ػهٗ انحمٕق انًمشسح نًبنك ثشاءح 

االختشاع 

 
إن الحقوق االستئثارية التي قررتيا اإلتفاقات الدولية والتشريعات الوطنية ال يمكن أن 
تكون مطمقة، وذلك بصفة خاصة لن المعرفة بطبيعتيا  ينظر إلييا عمى أنيا يجب أن تتاح 
ن كان تشجيعيا يقتضى تخصيص المفكرين  لمكافة ولخدمة المجتمع، فالعمم ونتاج الذىن وا 
والمخترعين بحقوق استئثارية لتحفيزىم، إال أن ذلك محوط بقيود محل بعضيا نطاق الحق، 

ومحل البعض اآلخر اإلستثناءات التي يجب القبول ليا لتعود إلى اإلبداعات والعموم وضيفتيا 
. إلجتماعية التي تم تنظيم احتكار أصحابيا عمييا لمقتضيات تشجيعيا

 
اإلسرثُاءاخ انًحذودج انرٍ َجة أال ذرؼاسع تظىسج غُش يؼمىنح يغ : أوال

  :االسرغالل انؼادٌ نهثشاءج
لمدول األعضاء منح استثناءات محدودة من  (30)أجازت اتفاقية التريبس بموجب المادة 

تمك الحقوق االستئثارية شريطة أال تتعارض ىذه االستثناءات بصورة غير معقولة مع االستغبلل 
العادي لمبراءة، وأال تخل بصورة غير معقولة بالمصالح المشروعة لصاحب البراءة، مع مراعاة 

ولقد نظم القانون المصري ىذه الحقوق واإلستثناءات التي سمحت بيا .  المصالح المشروعة لغير
وىكذا وبعد أن أكد المشرع . اتفاقية التريبس، ذلك بموجب لمادة العاشرة من القانون الجديد

تخول : " المصري حق صاحب البراءة في االستئثار بيا بموجب ما ورد في الفقرة األولى بأن
، فقد أورد المشرع المصري "البراءة مالكيا الحق في منع الغير من استغبلل االختراع بأية طريقة 

في الفقرة الثالثة األعمال التي يحق لمغير القيام بيا وال يعد القيام بيا اعتداء عمى الحق 
: االستئثاري لمالك البراءة، وذلك عمى النحو التالي

. األعمال الخاصة بأغراض البحث العممي -1
قيام الغير في جميورية مصر العربية، بصنع منتج، أو بإستعمال طريقة صنع منتج معين  -2

أو باتخاذ ترتيبات جدية لذلك ما لم يكن سئ النية، وذلك قبل تاريخ تقديم طمب البراءة من 
، وليذا الغير رغم صدور البراءة حق شخص آخر عن المنتج ذاتو أو عن طريق صنعو

االستمرار لصالح منشأتو فقط باألعمال المذكورة ذاتيا دون التوسع فييا، وال يجوز التنازل 
 .عن حق القيام بيذه العمال، أو نقل ىذا الحق، إال مع باقي عناصر المنشأة

 االستخدامات غير المباشرة لطريقة اإلنتاج التي يتكون منيا موضوع االختراع وذلك  -3
 .لمحصول عمى منتجات أخرى
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استخدام االختراع في وسائل النقل البرى أو البحري أو الجوى التابعة إلحدى الدول أو  -4
الكيانات األعضاء في منظمة التجارة العالمية والتي تعامل جميورية مصر العربية معامل 

 .المثل، ذلك في حالة جودىا في جميورية مصر العربية بصفة وقتية أو عارضة

قيام الغير بصنع أو تركيب أو استخدام أو بيع المنتج أثناء فترة حمايتو بيدف استخراج  -5
 .ترخيص لتسويقو عمى أال يتم التسويق إال بعد انتياء تمك الفترة

 العمال التي يقوم بيا الغير خبلف ما تقدم، شريطة أال تتعارض بشكل غير معقول مع  -6
االستخدام العادة لمبراءة، وأال تضر بصورة غير معقولة بالمصالح المشروعة لصاحب 

 ."البراءة، مع مراعاة المصالح المشروعة لمغير

 
: االسرثُاء يٍ خالل يثذأ اسرُفاد انحمىق:   ثاَُا 

        ـ كذلك واتساقا مع تقرر بموجب اتفاقية التريبس مع استنفاد الحق فقد وردت الفقرة الثانية 
 Exhaution)من المادة العاشرة من القانون المصري مقررة لبلستثناء المتعمق باستنفاد الحقوق 

of right .) 
        فبالرجوع إلى اتفاقية التريبس نجد أن المادة الثامنة و العشرون قد وردت بتنظيم الحقوق 

االستئثارية لممنوحة لصاحب البراءة، والتي من أىميا حق صاحب البراءة في منع الغير من 
. صنع أو استخدام أو العرض البيع أو بيع أو استيراد المنتج دون الحصول عمى موافقتو

 وبالنظر إلى أن الحق المقرر لمالك البراءة في منع االستيراد من شانو تحقيق عمى التحكم في 
وبمبلحظة أن الطابع االستئثاري لحقوق الممكية الذىنية ليس من بين أىدافو تحقيق . األسعار

اإلحتكار المطمق عمى حساب الصالح العام والمصالح الحيوية، أو من خبلل تمكين مالك البراءة 
خصوصا أنو قد يكون من بين المنتجات التي , في الحالة الماثمة من التعسف في استعمال حقو

يتاح لمالك البراءة بموجب حقوقو االستئثارية أن يتحكم فييا ما ىو ضروري لصحة وحياة 
اإلنسان وما يرقي إلى ىذه الدرجة من األىمية ، لذلك فقد سبق و أن لجأت بعض الدول إلى 
: األخذ بمبدأ يحد من التعسف والغمواء في استخدام الحق االستئثاري، وىو المبدأ المعروف باسم

". استنفاذ الحقوق" 
    وبالرغم من أن اتفاقية التريبس نصت عمى ىذا المبدأ الذي من مقتضاه استنفاد حق مالك 
براءة اإلختراع في منع استيرادىا إلى الدولة بمجرد السماح بدخول ذات المنتج إلى دولة أخرى، 
وبالتالي السماح باالستيراد الموازي لممنتج من أي دولة أخرى إلى داخل الدولة التي منع مالك 
البراءة حق االستيراد أو التصنيع بيا، إال أن خبلفا قد نشب حول تحديد الطبيعة القانونية ليذا 

. االستنفاد وما إذا كان دوليا أم وطنياً 
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       ولقد ذىبت بعض الدول النامية إلى التأكيد عمى أن ىذا االستنفاد يعد دوليا، مما يؤدى 
إلى سقوط حق مالك البراءة في منع الغير من استيراد المنتجات المشمولة بالحماية في الحاالت 
التي يتم فييا طرح تمك المنتجات في سوق أي دولة عضو، وأنو يستوي في ذلك أن يكون مالك 
البراءة ىو الذي قام بطرحيا بنفسو، أو أن تكون قد طرحت عن طريق أحد تابعيو أو بموافقتو، 

ومن ذلك ما قد يكون منحو مالك البراءة إلى الغير من ترخيص بتوزيع السمعة أو تسويقيا في أية 
. دولة

     ـ وقد تبنى المشرع المصري في القانون الجديد ىذا المفيوم فأورد في الفقرة الثانية من المادة 
يستنفد حق مالك البراءة في منع الغير من استيراد أو استخدام أو بيع أو توزيع " العاشرة أن 

" السمعة، إذا أقام بتسويقيا في أية دولة أو رخص لمغير بذلك
    ـ ىذا وقد جاء إعبلن الدوحة مواكبًا لما جاء بو القانون المصري الجديد، وما اتجيت إليو 

فيما يتعمق باستنفاد :  بأنوإذ ورد نص البند الخامس من ذلك اإلعبلنالدول النامية جمعاء، 
تترك الحرية لكل عضو في  (TRIPS)حقوق الممكية الفكرية أكد المؤتمرون أن أحكام اتفاقية 

. إقامة نظامو الخاص باالستنفاد دون إخبلل الدولة األولى بالرعاية والمعاممة الوطنية
 

: االسرثُاء يٍ خالل انرشاخُض اإلجثاسَح: ثانثا
 

أوردت المادة الحادية والثبلثون من اتفاقية التريبس استثناءا ىاما عمى الحقوق 
االستئثارية المقررة لمصمحة مالك براءة االختراع، ويتمثل ىذا االستثناء في إتاحة االستعماالت 
األخرى بدون حاجة إلى الحصول عمى موافقة صاحب الحق، وىو ما يعرف بإسم التراخيص 

. اإلجبارية
 من اتفاقية التريبس لم تحدد حاالت 31  ويبلحظ في شأن ىذا االستثناء أن المادة 

نما أوردت بعضيا عمى سبيل االستثناء  ويفيم من . الترخيص اإلجباري عمى سبيل الحصر، وا 
ذلك بطبيعة الحال أنو يجوز لمدول األعضاء ابتناء عمى ذات األسس أن تضمن تشريعاتيا 

ولقد ورد سياق السماح بالتراخيص . الوطنية حاالت أخرى تجيز إصدار تراخيص إجبارية
اإلجبارية في إطار ما ورد بو نص المادة السابعة من اتفاقية التربس والذي حرصت الدول 

نفاذ حقوق الممكية  األعضاء من خبللو عمى بيان ما ييدفون إليو من وضع ضوابط حماية وا 
الفكرية في إطار تشجيع روح االبتكار التكنولوجي ونقل وتعميم التكنولوجيا بما يحقق المنفعة 
المشتركة لمنتجة المعرفة التكنولوجية ومستخدمييا باألسموب الذي يحقق الرفاىية االجتماعية 

ويتبين مما تقدم أن ىدف االتفاقية ال يمكن تحقيقو . واالقتصادية والتوازن بين الحقوق والواجبات
. إال في الحاالت التي يتم فييا استغبلل االختراع محل البراءة الممنوحة
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 رابعًا، عمى جواز منح تراخيص إجبارية 23 لذلك فقد نص القانون المصري الجديد في المادة 
 في جيورية مصرية، بمعرفتو أو إذا لم يقم صاحب البراءة باستغالليا: باستغبلل االختراع

بموافقتو أو استغبلليا استغبلال غير كاف، رغم مضى أربع سنوات من تاريخ تقديم طمب البراءة 
أو ثبلث سنوات من تاريخ منحيا أييا أطول، وكذلك إذا أوقف صاحب البراءة استغبلل االختراع 

. بدون عذر مقبول لمدة تزيد عن سنة
     ويكون االستغبلل بإنتاج المنتج موضوع الحماية في جميورية مصر العربية، أو باستخدام 

. طريقة الصنع المحمية ببراءة االختراع فييا 
      كذلك فقد ورد نص المادة الثامنة من اتفاقية التريبس عمى حق الدول األعضاء عند وضع 
أو تعديل قوانينيا، في اتخاذ التدابير البلزمة لحماية الصحة العامة و التغذية و خدمة المصمحة 
العامة في القطاعات ذات األىمية الحيوية لتنمية االقتصادية االجتماعية والتكنولوجية شريطة 

". اتساق ىذه التدابير مع أحكام االتفاقية
   وباإلضافة إلى ما تقديم فقد أجازت الفقرة الثانية من المادة السابقة في اتفاقية التريبس لمدول 
األعضاء اتخاذ التدابير البلزمة لمنع حائزى حقوق الممكية الفكرية من إساءة استخداميا أو منع 

المجوء إلى ممارسات لسفر عن تفييد غير معقول لمتجارة تؤثر سمبًا عمى النقل الدولي 
. لمتكنولوجيا

    ـ وباإلضافة إلى أن التراخيص اإلجبارية تعد من أىم اآلليات التي سمحت بيا اتفاقية 
التريبس، فإنيا تحتل مكانة أكبر أىمية بالنسبة لمدول النامية التي تتمكن بمقتضى ىذا االستثناء 
أن تواجو التعسف والمغاالة في استعمال الحقوق االستئثارية والتي تتعمق بمجاالت حيوية وتمس 

. احتياجات ضرورية تتعمق بيا مصالح المجتمع واإلفراج، ومن ذلك مجال الصحو والغذاء
    ـ ولقد تنبو المشرع المصري إلى أىمية التراخيص اإلجبارية بوصفيا آلية ىامة في إتاحة 

االستثناءات الضرورية عمى الحقوق االستئثارية والحماية المقررة لمممكية الفكرية، لذلك فقد حرص  
عمى تبني المبدأ والتمسك بوضع بيان ألىم الحاالت التي يجب منح ىذا التراخيص فييا ـ وعمى 

وقد كان النصيب األكبر من اإلتاحة الستخدام التراخيص . سبيل المثال ـ في صمب القانون ذاتو
اإلجبارية في ظل التشريع المصري الجديد، فيما تعمق ببراءات اإلختراع، وذلك بصفو خاصة 

. فيما تعمق بمنح البراءات بالصحة العامة
    كذلك فقد استفاد المشرع المصري في وضع الضوابط البلزمة لمواجية االرتفاع غير المبرر 

والتعسفي فاألسعار أو تعمد عدم توفير المنتجات محل الحماية بالبراءة ف السوق أو طرحيا 
بشروط تعسفية ومجحفة، أو في حاالت وقف إنتاجيا أو في حاالت إنتاجيا بكميات ال تتناسب 

فييا الطاقة اإلنتاجية مع احتياجات السوق، بل وفي الحاالت إنتاجيا التي يتم التصرف أو 
ممارسة أعمال تؤثر سمبًا عمى حرية المنافسة أو عمى نقل التكنولوجيا، وحيث اعتبر القانون ىذه 
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الفعال غير تنافسية، لذلك فقد أجاز لمكتب البراءات منح تراخيص إجبارية دون حاجة لمتفاوض 
. أو انقضاء ميمة محددة

         وفي ىذا الصدد فقد نظم القانون المصري الجديد االستثناء الخاص بالتراخيص 
 أىم الحاالت أو المادة الثالثة والعشروناإلجبارية في مجال براءات االختراع واضعا في 
. الدواعي التي تستمزم إصدار التراخيص اإلجبارية

  أما المادة الرابعة والعشرون فقد خصصيا المشرع لبيان األسس والضوابط الواجب مراعاتيا في 
: الحاالت التي أجاز المشرع إصدار الترخيص بشأنيا وبيان ذلك فيما يمي

(: 23)يــــــــادج 

يمنح براءات االختراع وبعد موافقة لجنة وزارية تشكل بقرار من رئيس مجمس الوزراء ـ     " 
وذلك عمى . تراخيص إجبارية باستغبلل االختراع، وتحدد المجنة الحقوق المالية لصاحب البراءة

: النحو التالي
:  إذا رأى الوزير المختص ـ بحسب األحوال ـ أن استغبلل االختراع يحقق مايمي:أوال

: أغراض المنفعة العامة غير التجارية (1
. ويعتبر من ىذا القبيل أغراض المحافظة عمى المن القومي، و الصحة، وسبلمة البيئة والغذاء

. مواجية حاالت الطوارئ أو الظروف القصوى (2    
دون الحاجة لتفاوض  (2)، (1)ويصدر الترخيص اإلجباري لمواجية الحاالت الواردة في البندين 

مسبق مع صاحب البراءة، أو النقضاء فترة من الزمن عمى التفاوض معو، أو لعرض شروط 
. معقولة الحصول عمى موافقتو باالستغبلل

دعم الجيود الوطنية في القطاعات ذات األىمية لتنمية االقتصادية و االجتماعية  (2
والتكنولوجية، وذلك دون إخبلل غير معقول بحقوق ما لم البراءة ومع مراعاة المصالح 

. المشروعة لمغير
ويمزم إخطار صاحب البراءة بقرار الترخيص اإلجباري بصورة فورية في لحاالت الواردة في 

(. 2)وفي أقري فرصة معقولة تتيحيا الحاالت الواردة في البند  (3)، (1)البندين 
 إذا طمب وزير الصحة في أية حالة من حاالت عجز كمية األدوية المحمية بالبراءة عن :ثانيا

سد احتياجات الببلد، أو انخفاض جودتيا أو االرتفاع غير العادي في أسعارىا أو إذا تعمق 
االختراع بأدوية الحاالت الحرجة أو األمراض المستعصية أو المتوطنة أو المنتجات التي تستخدم 
في الوقاية من ىذه األمراض، سواء تعمق االختراع باألدوية، أو بطريقة إنتاجيا، أو بالمواد الخام 

. األساسية التي تدخل في إنتاجيا، أو بطريقة تحضير المواد الخام البلزمة إلنتاجيا
. ويجب في جميع ىذه الحاالت إخطار صاحب البراءة بقرار الترخيص اإلجباري بصورة فورية
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 إذا رفض صاحب البراءة الترخيص لمغير باستغبلل االختراع ـ أيًا كان الغرض من :ثالثا
. االستغبلل ـ رغم عرض شروط مناسبة عميو، وانقضاء فترة تفاوض معقولة

ويتعين عمى طالب الترخيص اإلجباري في ىذه الحالة أن يثبت انو قد بذل محاوالت جدية 
. لمحصول عمى الترخيص االختياري من صاحب البراءة

 إذا لم يقم صاحب البراءة باستغبلليا في جميورية مصر العربية، بمعرفتو أو بموافقتو أو :رابعا
بموافقتو أو استغميا استغبلاًل غير كاف، رغم مصر أربع من تاريخ تقديم طمب البراءة أو ثبلث 
سنوات من تاريخ منحيا أييما أطول، و ذلك إذا أوقف صاحب البراءة استغبلل االختراع بدون 

. عذر مقبول لمدة تزيد عن سنة
ويكون االستغبلل بإنتاج المنتج موضوع الحماية في جميورية مصر العربية ، أو باستخدام 

. طريقة الصنع المحمية ببراءة االختراع فييا
   ومع ذلك، إذا رأى مكتب براءات االختراع، رغم فوات أي من المادتين المشار إلييما، أن عدم 

استغبلل االختراع يرجع إلى أسباب قانونية أو فنية أو اقتصادية خارجة عن إرادة صاحب 
. البراءة، جاز أن يمنحو ميمة أخرى كافية الستغبلل االختراع

إذا ثبت تعسف البراءة أو قيامة بممارسة حقوقو التي يستمدىا من البراءة عمى نحو : خامسا
: مضاد لمتنافس ويعتبر من قبيل ذلك ما يمي

المبالغة في أسعار باقي المنتجات المشمولة بالحماية، أو التمييز بين العمبلء فيما يتعمق  (1
. بأسعار وشروط بيعيا

 .عدم توفير المنتج المشمول بالحماية في السوق أو طرحو بشروط مجحفة (2

وقف إنتاج السمعة المشمولة بالحماية أو إنتاجيا بكمية ال تتحقق التناسب بين الطاقة  (3
 .اإلنتاجية وبين احتياجات السوق

القيام بأعمال أو تصرفات تؤثر سمبا عمى حرية المنافسة، وفقا لمضوابط القانونية  (4
 .المقررة

استعمال الحقوق التي يخوليا القانون لصاحب البراءة عمى نحو يؤثر سمبا عمى نقل  (5
 .التكنولوجيا

وفى جميع األحوال السابقة يصدر الترخيص اإلجباري دون حاجة لمتفاوض، او انقضاء ميمة 
. عمى حصولو ، ولو كان الترخيص اإلجباري ال يستيدف الوفاء باحتياجات السوق المحمى

ويكون لمكتب براءات االختراع المستحق لصاحب البراءة األضرار التي سببتيا ممارستو التعسفية 
. أو المضادة لمتنافس
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   ويجوز لمكتب براءات االختراع إسقاط البراءة إذا تبين بعد مضى سنتين من منح الترخيص 
اإلجباري أن ذلك الترخيص لم يكن كافيا لتدارك اآلثار السمبية التي لحقت باالقتصاد القومي 

. بسبب تعسف صاحب البراءة في استعمال حقوقو أو لممارستو المضادة لمتنافس
    ويجوز لكل ذي مصمحة الطعن في قرار إسقاط البراءة أمام المجنة المنصوص عمييا في 

. ، وفقًا لؤلوضاع واإلجراءات التي تحددىا البلئحة التنفيذية ليذا القانون(36)المادة 
 إذا كان استغبلل صاحب الحق في براءة اختراع ال يتم إال باستغبلل اختراع آخر الزم لو :سادسا

وكان منطويًا عمى تقدم تقني ممموس وأىمية فنية واقتصادية مقارنة بيذا اآلخر فإنو يحق لو 
. الحصول عمى ترخيص إجباري في مواجية اآلخر ليذا اآلخر ذات الحق في ىذه الحالة

   وال يجوز التنازل عن استخدام المرخص بو ألحادي البراءتين إال بالتنازل عن استخدام البراءة 
. األخرى
 في حالة االختراعات المتعمقة بتكنولوجيا أشباه المواصبلت، ال يمنح الترخيص اإلجباري :سابعا

. إال ألغراض المنفعة العامة غير التجارية، أو لمعالجة اآلثار التي يثبت أناه مضادة لمتنافس
   ويكون منح التراخيص اإلجبارية في الحاالت المنصوص عمييا في ىذه المادة وفقًا لمقواعد 

. واإلجراءات التي تحددىا البلئحة التنفيذية ليذا القانون
     ويكون منح التراخيص اإلجبارية في الحاالت المنصوص عمييا في ىذه المادة وفقًا لمقواعد 

. واإلجراءات التي تحددىا البلئحة ليذا القانون
: من القانون المصري الجديد (24)مادة 

: يراعى عند إصدار الترخيص اإلجباري مايمي"
أن يبت في طمب إصدار الترخيص اإلجباري، وفقا لظروف كل حالة عمى حده، وأن  (1

. يستيدف الترخيص أساس توفير احتياجات السوق المحمية
أن يثبت طالب الترخيص اإلجباري أنو بذل خبلل مدة معقولة محاوالت جدية لمحصول  (2

 .عمى ترخيص اختياري من صاحب البراءة نظير مقابل عادل، وأنو أخفق في ذلك

أن يكون لصاحب البراءة حق التظمم من القرار الصادر بمنح الترخيص اإلجباري لمغير  (3
وذلك خبلل ثبلثين يوم من تاريخ إخطاره  (36)أمام المجنة المنصوص عمييا في المادة 

 .بصدور الترخيص وفقا لؤلوضاع و اإلجراءات التي تحددىا البلئحة التنفيذية

أن يكون طالب الحصول عمى الترخيص اإلجباري، أو من يصدر لصالحو قادر عمى  (4
 .استغبلل االختراع بصفة جدية في جميورية مصر العربية

أن يمتزم المرخص لو ترخيصا إجباريًا باستخدام االختراع في النطاق وبالشروط وخبلل  (5
.  المدة التي يحددىا قرار منح ىذا الترخيص اإلجباري
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فإذا انتيت مدة الترخيص دون تحقيق الغرض من ىذا االستخدام جاز لمكتب براءات االختراع 
. تجديد المدة 

يقتصر استخدام اإلجباري عمى طالبو، ومع ذلك يجوز لمكتب براءات االختراع منحو  (6
. لمغير

عدم أحقية المرخص لو ترخيصا إجباريا في التنازل عنو لمغير إال مع المشروع أو مع  (7
 .جزء المتعمق باستخدام االختراع

أن يكون لصاحب البراءة الحق في الحصول عمى تعويض عادل مقابل استغبلل  (8
 .اختراعو، وتراعى في التقدير ىذا التعويض القيمة االقتصادية لبلختراع

ويكون لصاحب البراءة الحق فى التظمم من قرار تقدير التعويض أمام المجنة المنصوص  (9
، وذلك خبلل ثبلثين يومًا من تاريخ أخطاره بالقرار وفقًا لؤلوضاع (36)عمييا في المادة 

 .واإلجراءات التي تحددىا البلئحة لتنفيذية ليذا القانون

أن يكون لصاحب االختراع أن يطمب إنياء الترخيص اإلجباري ، قبل نياية المدة  (10
المحددة لو، وذلك إذا زالت األسباب التي أدت لمحصول عميو ولم يعد مرجحا قياميا مرة 

 .أخرى

أن تراعى المصالح المشروعة لممرخص لو عند إنياء الترخيص اإلجباري قبل نياية  (11
 .المدة

إلغاؤه من تمقاء , أن يكون لمكتب براءات االختراع تعديل شروط الترخيص اإلجباري أ (12
نفسو أو بناء عمى طمب كل ذي شأن ، وذلك إذا لم يقم المرخص باستخدام الترخيص خبلل 

 ."سنتين من تاريخ منحو، أو إذا أخل بالتزاماتو المنصوص عمييا في الترخيص

ـ ىذا ومن الجدير بالتنوية أن التنظيم القانوني لمتراخيص اإلجبارية عمى النحو الذي ورد بو في 
القانون المصري قد سبق ما انتيى إليو مؤتمر الدوحة بأكثر من عامين، فما انتيى إليو المشرع 

. المصري يكاد أن يكون مطابقا لما انتيى إليو مؤتمر الدوحة في شأن التراخيص اإلجبارية
ومن ذلك عمى سبيل المثال ما انتيى إليو مؤتمر الدوحة من تأكيد حق كل دولة عضو في 

االتفاقية أن تصدر تراخيصًا إجبارية ومنحيا حرية تحديد األسس التي يتم منح ىذه التراخيص 
كذلك أكد البيان الصادر عن المؤتمر الدوحة حق كل دولة عضو في أن تحدد . استنادًا إلييا

ما يعتبر من قبيل الطوارئ القومية أو الظروف األخرى التي تشكل الضرورة القصوى التي 
وقد اتضح من مؤتمر الدوحة بصفة خاصة أن أزمات , تبيح إصدار التراخيص اإلجبارية

الصحة، بما في ذلك أمراض نقص المناعة والسل واألوبئة األخرى، تمثل مصمحة قومية تعتبر 
. من قبيل الضرورة القصوى التي تبيح إصدار التراخيص اإلجبارية
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  ثانيًا من القانون المصري23ورد بو نص المادة وىذا ىو ـ وعمى سبيل المثال ـ عين ما 
إذا طمب وزير الصحة في أية حالة من حاالت :"الجديد الذي أجاز إصدار تراخيص إجبارية 

عجز كمية األدوية المحمية بالبراءة عن سد احتياجات الببلد، أو انخفاض جودتيا، أو االرتفاع 
غير العادي في أسعارىا أو إذا تعمق االختراع بأدوية الحاالت الحرجة أو األمراض 

المستعصية أو المتوطنة أو المنتجات التي تستخدم في الوقاية من ىذه األمراض، سواء تعمق 
اإلختراع باألدوية، أو بطريقة إنتاجيا، أو بالمواد الخام األساسية التي تدخل في إنتاجيا، أو 

. بطريقة تحضير المواد الخام البلزمة إلنتاجيا
     ويجب في جميع ىذه الحاالت إخطار صاحب البراءة بقرار الترخيص اإلجباري بصورة 

." فورية

   عدم اإلضرار بمصالح مالك البراءة في حاالت الترخيص 
: اإلجباري

 
        حيث استمزمت المادة الثانية والثبلثون من اتفاقية التريبس أن تتيح الدول األعضاء 

فرصة الطعن في أي قرار يصدر بإلغاء أو مصادرة الحق في براءة اختراع أمام القضاء وحيث 
يتطابق ذلك مع ما نص عميو الدستور المصري من حظر المصادرة العامة، وعدم جواز 

 1982 لعام 82المصادرة الخاصة إال بحكم قضائي، لذلك فقد عالج القانون المصري الجديد رقم 
. ىذه الحالة

 23      لذلك فقد أجاز لمشرع المصري في القانون سالف اإلشارة إليو ـ بما ورد بو نص المادة 
سالف البيان ـ التراخيص اإلجبارية بقرار من الوزير المختص مع تحديد األسباب والحاالت التي 

تجيز إصدار ىذا القرار، عمى أن المشرع قد تطمب أن يكون التعدي عمى الحق أالستئثاري 
. لممخترع في مقابل تعويض عادل ووفقًا لمقيمة االقتصادية السائدة وقت إصدار القرار

    ولقد حدد القانون وفيما تضمنو نص المادة لخامسة والعشرون القضاء اإلداري كجية طعن 
في القرار وفي التقدير التعويض العاجل، عمى أن تفصل المحكمة في ىذا الطعن عمى وجو 

. االستعجال
َطاق انحًاَح انًمشسج نحمىق يانك انثشاءج 

: الحدود الزمنية المقررة لمحماية 
    إن الحماية المقررة لحقوق الممكية الفكرية ال يمكن أن تكون أبدية وذلك لتحقيق التوازن بين 
مصمحة المخترع التي تمثل حافزا لبلبتكار وتحقيق المصالح االقتصادية المرتبطة بتمك الحماية 

من ناحية ، وبين ضرورة تحقيق الصالح العام عمى المستوى العممي من خبلل نشر العمم و 
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وفي ىذا اإلطار فقد حددت االتفاقية نطاق . التقنيات المبتكرة بما يحقق النفع لمبشرية جمعاء
الحماية لحقوق مالك البراءة زمنيا مع وضع الضوابط التي تسمح بتحقيق النفع من المخترعات 

.  محل الحماية بعد انقضاء النطاق الزمني لمحماية المقررة
         لذلك فقد اتفقت الدول األعضاء في اتفاقية التريبس عمى ما ورد بو نص المادة الثالثة 

والثبلثون من تحديد نطاق الحماية زمنيا، عمى أن تكون المدة المقررة ليذه الحماية عشرون عاما 
: ومفاد من ذلك أمران. تحسب اعتبارًا من تاريخ التقدم بطمب الحصول عمى البراءة كحد أدنى

. ومن حيث المبدأ من النص السابق أن الحماية ليست أبدية: أوال
أن الحد األدنى المقرر لمحماية في االتفاقية ال يسمح لمدول األعضاء أن تخفض ىذه : ثانيا

المدة، ولكنو يسمح ليا بان تزيد من المدة المقررة كنطاق زمني ليذه الحماية عن ىذا الحد 
. األدنى

  ـ ولقد التزم المشرع في مصر بيذا فورد نص المادة التاسعة من القانون المصري الجديد مقررا 
. أن مدة حماية براءة االختراع عشرون سنة تبدأ من تاريخ تقديم طمب البراءة في مصر

  ـ أما فيما يتعمق بضمان النفع العام بالمخترعات بعد انقضاء النطاق الزمني لحمايتيا فقد 
جعمت المادة لتاسعة والعشرون من اتفاقية التريبس من اإلفصاح التفصيمي والواضح والذي 

تضمن أفضل التقنيات التي يعمميا المخترع لبلنتفاع بالبراءة شرطا من الشروط البلزم توافرىا 
. لمتقدم بطمب الحصول عمى الحماية

    وليذا الغرض أوجبت الفقرة األولى من المادة التاسعة والعشرون ـ سالفة الذكر ـ عمى الدول 
إلزام من يتقدم بطمب الحصول عمى البراءة اإلفصاح : األعضاء تضمين تشريعاتيا الوطنية

الكامل عن االختراع بأسموب واضح يكفي لتمكين أي شخص لديو الخبرة الفنية في مجال 
كذلك فقد أجازت االتفاقية لمدول األعضاء أن . التخصص الذي ينتمي إليو االختراع من تنفيذه

تتطمب من المخترع المتقدم بطمب الحصول عمى البراءة أن يبين أفضل أسموب يعرفو لتنفيذ 
ويعني ذلك في الحاالت التي يتم تطمبو فييا، أن يكشف . االختراع في تاريخ التقدم بالطمب

المخترع عن أعمى ما توصل إليو من المعارف الفنية والتكنولوجية والمعمومات البلزمة لتنفيذ 
. االختراع

   ـ ولضمان حصول اإلعبلم الكافي والمتساوي في جميع البمدان أعضاء االتفاقية بمحتوى 
اإلختراع ففنيا و تكنولوجيا، فقد أتت الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر وأجازت لمدول األعضاء 

أن تشترط عمى من يتقدم بطمب الحصول عمى البراءة، أن يقوم بتقديم بكافة المعمومات التي 
سبق لو تقديميا والمتعمقة بالطمبات المماثمة التي سبق وأن تقدم بيا إلى دولة أخرى أو التي 

. تضمنتيا الطمبات السابق تقديميا لمحصول عمى البراءات فييا
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       ـ ولقد ورد نصوص الفقرات األولى و الثاني والخامسة من المادة الثالثة عشر من القانون 
.  متبنية ىذه األحكام"انمبٌَٕ انًظش٘ انجذٚذ"

 وفي سبيل ذلك فقد أوجبت الفقرة األولى من تمك المادة عمى مقدم طمب البراءة أن يرفق بيذا 
وصف تفصيمي لبلختراع يتضمن بيانا كامبًل عن موضوعو، وعن أفضل أسموب يمكن : "الطمب

" ذوى الخبرة من تنفيذه وذلك بالنسبة لكل واحد من المنتجات والطرق محل الطمب
       كذلك فقد تطمبت الفقرة الثانية من ذات المادة أن يشتمل الوصف المرفق بالطمب وبطريقة 

العناصر الجديدة التي يطمب صاحب الشأن حمايتيا وأن يرفق بالطمب رسم : "واضحة عمى
". ىندسي الختراع عند االقتضاء

:     وأخيرا فقد تطمبت الفقرة الخامسة من المادة الثالثة عشر أن يقوم الطالب وفي جميع األحوال
بتقديم بيانات ومعمومات كاممة عن الطمبات التي سبق أن قدميا في الخارج عن نفس االختراع " 

". أو ما يتصل بموضوعو وكذلك نتائج البت فى ىذه الطمبات
انرىسغ فٍ حًاَح يانك نثشاءج يٍ خالل َمم ػةء اإلثثاخ 

    توسعت اتفاقية التريبس في توفير الحماية لمالك براءة اإلختراع من خبلل إعادة تنظيم 
لذلك فقد ورد نص المادة الرابعة والثبلثون . اإلثبات في ىذا المجال الذي يصعب إثبات الحقوق

من ىذه االتفاقية متعمق بتنظيم عبء اإلثبات إذا تعمق األمر ببراءة اختراع الطريقة الصناعية، 
. أي بطريقة اإلنتاج وليس المنتج ذاتو

  وبتطبيق ىذا المبدأ عمى "البينة عمى من أدعى"و األصل المقرر في مجال اإلثبات أن     
براءة الطريقة الصناعية، فإن إثبات الحق في مواجية المعتدي عمى البراءة كان ليقتضي أن يمتزم 
مالك براءة الطريقة الصناعية بإثبات اإلعتداء في الحاالت التي يزعم فييا أن المنتج قد تم إنتاجو 
قد تم باالعتداء عمى طريقتو المحمية بالبراءة، وىو األمر شديد الصعوبة الذي ييدد مبدأ وجوب 

 .الحماية سالف البيان في الفرع األول من ىذه الدراسة
       ـ وبالنظر إلى ما تقدم فقد انتيت الدول األعضاء في اتفاقية التريبس إلى نقل عبء 

وفي ذلك فقد ورد نص المادة الرابعة والثبلثون من . اإلثبات من المدعى إلى المدعى عميو
ألغراض اإلجراءات المدنية فيما يتعمق بالتعدي عمى حقوق صاحب البراءة :" االتفاقية بأنو

، لمسمطات القضائية، إذا كان موضوع البراءة طريقة 28المشار إلييا في الفقرة ب من المادة 
تصنيع منتجات، صبلحية إصدار األمر لممدعى عميو بإثبات أن طريقة تصنيع منتج مطابق 

لذلك تمتزم البمدان األعضاء بالنص عمى أنو في .. تختمف عن الطريقة المشمولة ببراءة اختراع
أحد األوضاع التالية عمى األقل يعتبر أي منتج مطابق قد تم الحصول عميو وفق الطريقة 

المشمولة ببراءة اإلختراع، عندما يتم انتاجو دون موافقة صاحب الحق في البراءة، ما لم يثبت 
: خبلف ذلك
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إذا كان المنتج الذي تم الحصول عميو وفق طريقة التصنيع المشمولة ببراءة االختراع منتجا  (1)
. جديداً 

إذا توفر احتمال كبير في أن يكون المنتج المطابق قد صنع وفق ىذه الطريقة ولم يتمكن  (2)
صاحب الحق في براءة االختراع من تحديد الطريقة التي استخدمت فعبل من خبلل بذل جيد 

. معقول في ذلك السبيل
      وىكذا ووفقًا لمفقرة األولى من ىذه المادة فإن الدول األعضاء مطالبون بأن تتضمن 

تشريعاتيم تخويل السمطة القضائية صبلحية نقل عبء اإلثبات إلى لمدعى عمية، وتكميفو عمى 
خبلف األصل بإثبات أن الطريقة التي اتبعيا في إنتاج المنتج المطابق تختمف عن الطريقة 

كما تمتزم الدول األعضاء بأن تتضمن التشريعات الوطنية قرينة . الصناعية المحمية بالبراءة
بسيطة تقبل إثبات العكس في شأن افتراض أن المنتج المطابق لممنتج محل الحماية براءة 

االختراع، صنع باستخدام الطريقة الصناعية المحمية بالبراءة، وذلك إذا توافرت إحدى الحالتين 
. السالف ذكرىما عمى أقل تقدير

        ـ ىذا وقد عالج القانون المصري الجديد مبدأ تحقيق حماية براءة االختراع من خبلل نقل 
عبء اإلثبات، وبصفة خاصة تبنى المشرع الحالة الثانية من الحالتين المنصوص عمييما في 
الفقرة الثانية من المادة الرابعة والثبلثون من اتفاقية التريبس، أي حالة بذل لجيد المعقول جانب 

 من القانون 34لذلك ورد نص المادة . المدعى لمكشف عن الطريقة التي استخدمت في اإلنتاج
المنتج المطابق قد تم الحصول عميو وفقًا لمطريقة المشمولة بالبراءة : "...المصري الجديد باعتبار

: إذا أثبت المدعى في دعواه المدنية
أن المنتج المطابق قد تم الحصول عميو باالستخدام المباشر لمطريقة المشمولة بالبراءة  (1      )

 .
أو أنو قد بذل الجيد المعقول لمكشف عن الطريقة التي استخدمت في اإلنتاج  (2      )

 .".......
  

       وأجاز المشرع المصري ـ عندئذ ـ لممحكمة أن تأمر المدعى عميو بان يثبت أن الطريقة 
التي استخدميا في الحصول عمى المنتج المطابق تختمف عن الطريقة المشمولة بالبراءة 

. والممموكة لممدعى

الفرع الثالث 
إنفاذ الحقوق في مجال براءاة اإلختراع 
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    من جدير بالتنويو إليو أن اتفاقيو التريبس تتميز بأنيا قد التزمت ىي ذاتيا بالمبدأ الذي تقرر 
نيا إعماال  في نصوصيا والذي يقضي بتوفير أكبر قدر متاح من اإلنفاذ الفعال لحقوق الممكية، وا 

. 61 إلى 41لذلك فقد وردت بأحكام تفصيمية تضمنيا الجزء الثالث من االتفاقية في المواد من 
 ـ  وىكذا ومن أجل ذلك اإلنفاذ الفعال لمحماية المقررة لحق مالك البراءة، فقد عالجت االتفاقية 
تمك الحماية بدءا من اإلجراءات اإلدارية ومروا باإلجراءات الوقتية التحفظية، ثم انتياء بإيقاع 

.  الجزاءات الجنائية وتوفير السبيل الميسر نحو إيقاع التعويضات المدنية وتنفيذىا
  أما عن اإلجراءات اإلدارية، فقد اشترطت المادة التاسعة واألربعون من االتفاقية أن تكون عادلة 

وبقراءة نصوص االتفاقية، فإننا نبلحظ أن . ومنصفة سواء اتخذت قبل المعتمدين أو المتضررين
 شاممة تغطي اإلجراءات الوقائية، ومن بعدىا اإلجراءات البلزمة لضبط السمع تىذه اإلجراءا

كذلك فقد تتمثل . لحين صدور األحكام النيائية في الدعاوى الموضوعية، أو إنفاذ ليذه األحكام
تمك اإلجراءات اإلدارية في تنفيذ األحكام القضائية في شتى التصرف في السمع المقمدة أو 

. المزورة أو إتبلفيا
" التدابير المؤقتة " :اإلجراءات الوقتية االتفاقية وبموجب نص المادة لخمسون كذلك فقد عالجت 

التي تقع في إختصاص السمطات القضائية، وذلك بغرض منع حدوث أي تعد عمى أي حق من 
حقوق الممكية الفكرية، وبصفة خاصة السيما منع السمع المستوردة فور تخميصيا جمركيا من 
دخول القنوات التجارية، باإلضافة إلى اتخاذ كافة اإلجراءات الكفيمة بصون األدلة ذات الصمة 

وأخيرا وبمقتضى ذات المادة فقد قررت االتفاقية منح السمطات القضائية . بالتعدي المزعوم
صبلحية اتخاذ التدابير الوقتية، وبغير عمم الطرف اآلخر، حيثما يكون ذلك مبلئما، السيما إذا 

كان من المرجح أن يسفر التأخير في اتخاذ التدابير عن إلحاق أضرار يصعب تداركيا أو 
. تعويضيا لصاحب الحق وفى الحاالت التي يخضى فييا من إتبلف أو ضياع األدلة

الحماية , ىذا وقد نظمت االتفاقية في المواد من الثانية واألربعون وحتى الثامنة واألربعون - 
المدنية لمحقوق بيدف إتاحة السبل أمام صاحب الحق في اقتضاء التعويض الجابر لمضرر عما 

ولقد تطمبت االتفاقية أن يكون سموك . قد يكون أصابو من أضرار نتيجة لمتعدي عمى حقوقو
طريق الدعوى المدنية جابرًا لجميع اإلضرار بما في ذلك المصروفات التي ينفقيا صاحب الحق 

وقد تناول نص المادة السادسة واألربعون . وبما في ذلك أتعاب المحاماة, في سبيل المطالبة بحقو
بالتصرف في السمع , من االتفاقية اختصاص السمطات القضائية وبيدف إقامة ردع فعال لمتعدي

, وذلك بما يضمن تجنب الضرر الناجم منيا, التي مثمت تعديًا عمى الحقوق محل الحماية
تبلفيا كذلك ورد النص السابق . ما لم يكن ذلك مناقضاً لنصوص دستورية في الدولة العضو, وا 

من االتفاقية بوجوب التخمص من المواد والمعدات التي استخدمت بصورة رئيسية في صنع المواد 
. السمع المتعدية 



 30 

ومنيا بطبيعة الحال حق , ىذا وقد تضمنت االتفاقية تنظيم الحماية الجنائية لمحقوق       -
ذلك فقد ورد نص المادة الحادية والستون متيحًا لمدول األعضاء تطبيق اإلجراءات . مالك البراءة

والعقوبات الجنائية كالحبس والغرامة أو أحداىما مع المصادرة واإلتبلف عمى أي مجال من 
وبصفة خاصة حينما تتم التعديات عن عمد وعمى , مجاالت حقوق الممكية الفكرية محل الحماية

مع مبلحظة االلتزام بفرض تمك اإلجراءات والجزاءات في مجال حماية الحقوق ). نطاق تجــارى
. (المتعمقة بكل من العبلمات التجارية وحق المؤلف

ىذا ولقد نظم القانون المصري الجديد في الباب المخصص لبراءات االختراع لتنظيم        - 
ومن ذلك فقد ورد نص المادة الثالثة والثبلثون من . اإلنفاذ السابق بيان أحكامو في االتفاقية

القانون المصري الجديد مجيزا لصاحب براءة االختراع أن يطمب من رئيس المحكمة المختصة 
بحسب األحوال إصدار أمر بإجراء تحفظي بشأن المنتجات أو البضائع المدعى بتقميدىا لممنتج 
الصادر عنو البراءة وفقا لموصف التفصيمي الذي تم اإلفصاح عنو في وثيقة براءة االختراع أو 

نموذج المنفعة، ويصدر األمر باإلجراءات التحفظية البلزمة لحفظ ىذه المنتجات والبضائع عمى 
. النحو الذي يضمن بقائيا بحالتيا 

كذلك فقد نظمت المادة الثانية والثالثون من القانون المصري الجديد الحماية 
من  (10)مع عدم اإلخبلل بأحكام المادة   " :الجنائية لحق مالك البراءة فنصت عمى أنو

: ىذا القانون، يعاقب بغرامة ال تقل عن عشرين ألف جنيو وال تجاوز مائة ألف جنية
كل من قمد بيدف لتداول التجاري موضوع اختراع أو نموذج منفعة منحت براءة عنو  (1

. وفقًا ألحكام ىذا القانون
كل من باع أو عرض لمبيع أو لمتداول أو استورد أو حاز بقصد االتجار منتجات مقمده  (2

مع عممو بذلك، متى كانت براءة االختراع أو براءة نموذج المنفعة الصادرة عنيا أو عن 
 .طريق إنتاجيا ونافذة في جميورية مصر العربية

كل من وضع بغير حق عمى المنتجات ـ واإلعبلنات أو العبلمات التجارية أو أدوات  (3
التعبئة أو غير ذلك، بيانات تؤدي إلى االعتقاد بحصولو عمى براءة اختراع أبراءة نموذج 

 .منفعة

وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة ال تزيد عمى سنتين والغرامة التي ال تقل عن أربعين 
وفي جميع األحوال تقتضي المحكمة بمصادرة األشياء .آلف جنيو وال تجاوز مائتي ألف جنيو

المقمدة محل الجريمة واألدوات التي استخدمت في التقميد أو ينشر الحكم الصادر باإلدانة في 
.". جريدة يومية واحدة أو أكثر عمى نفقة المحكوم عمية



 31 

ومن ضمن ما نظمو القانون المصري الجديد ما أتى بو نص المادة الخامسة والثبلثون من - 
متيحًا لرئيس المحكمة المختصة بأصل النزاع وبناًء عمى طمب كل ذي شأن وبمقتضى , القانون

أن يأمر بإجراء أو أكثر من اإلجراءات التحفظية المناسبة وفاء لما , أمر يصدر عمى عريضة
كما لو أن يأمر بإتبلف األشياء المتحفظ عمييا عند , يقضى بو من الغرامات أو التعويضات

االقتضاء    
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حًبٚخ انحمٕق 

  انًتؼهمخ ثبنؼاليبد انتجبسٚخ

فٙ ػٕء اإلنتضاو ثًب ٔسدد ثّ 

اإلتفبلٛبد انذٔنٛخ 

نظم المشرع المصري حماية الحقوق الخاصة بالعبلمات التجارية والبيانات التجارية : تمهيد
 453 والئحتو التنفيذية والذي تم تعديمو عمى التوالي بالقوانين أرقام 1939 لسنة 57بالقانون رقم 

ثم صدر  1959 لسنة 69 والقانون رقم 1956 لسنة 205, 1954 لسنة 569, 1953لسنة 
 قانونا جامعا لحماية حقوق الممكية الفكرية تضمن الكتاب 2002مؤخرا في الثاني من يونيو عام 

, وعمى المستوى الدولي .2002 لسنة 82الثاني منو حماية العبلمات التجارية وىو القانون رقم 
 اتفاقية باريس بشأن حماية الممكية الصناعية والتي عدلت في 1883 مارس 20فمقد أبرمت في 

و لقد جاءت  .1967ثم في ستوكيولم , 1934وفي لندن , 1911 وفي واشنطن 1900 لبروكس
إنشاء منظمة التجارة العالمية  التي تولدت عنيا اتفاقية" .G.A.T.Tالجات "تحرير التجارة  اتفاقية

 (ج/1ممحق )" TRIPSالتريبس "المتعمقة بحقوق الممكية الفكرية التي عرفت بإسم  واالتفاقية
و التي احتوت من بين ,لتضع ضوابط جديدة من أجل مزيد من الحماية لحقوق الممكية الذىنية

 قامت 1994 أكتوبر 27في جنيف وبتاريخ  وثم . بنودىا بنودا خاصة بحماية العبلمات التجارية
, بتحرير معاىدة قانون العبلمات والئحتيا التنفيذيــة (الوايبو)المنظمة العالمية لمممكيـة الفكرية 

منيا بدخوليا حيز التنفيذ بعد أن تودع خمس دول وثائق تصديقيا  (20)والتي ورد نص المادة 
 .أو انضماميا بثبلثة أشير

 

: يبْٛخ انؼاليخ انتجبسٚخ: انفظم األٔل

التريبس في تحديد المقصود بالعبلمة التجارية   ورد نص المادة الخامسة عشر من اتفاقية
تعتبر أي عبلمة أو مجموعة عبلمات تسمح بتمييز السمع والخدمات التي : "القابمة لمحماية بأنو

....". تنتجيا منشأة ما عن تمك التي تنتجيا المنشآت األخرى صالحة ألن تكون عبلمة تجارية
وقد استكممت ذات المادة تحديد المقصود بالعبلمات التجارية لتحديد ما يصمح من الحروف أو 

وتكون ىذه العبلمات ال سيما الكممات التي تشمل : "بأن, اإلشارات أن يعتبر عبلمة تجارية
مؤىمة , أسماء شخصية وحروفا وأرقاما وأشكاال ومجموعات ألوان وأي مزيج من ىذه العبلمات

وحين ال يكون في ىذه العبلمات مما يسمح بتمييز السمع والخدمات . لمتسجيل كعبلمات تجارية
يجوز لمبمدان األعضاء أن تجعل صبلحية التسجيل مشروطة بالتمييز المكتسب من , ذات الصمة

كما يجوز ليا اشتراط أن تكون العبلمات المزمع تسجيميا قابمة لئلدراك  . خبلل االستخدام
.". كشرط لتسجيميا, بالنظر
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قد ورد نص المادة الثالثة والستون فاالتفاقيات الدولية التزمت بو مصر من وفي ضوء ما 
 بتحديد 2002 لسنة 82من قانون حماية حقوق الممكية الفكرية المصري و الصادر بالقانون رقم 

العبلمة التجارية ىي كل ما يميز منتجا سمعة كان أو خدمة : "بأنياالمقصود بالعبلمة التجارية 
لى نيايتو في عرض األمثمة عمى األشكال والرسوم .." عن غيره  واستطرد نص ىذه المادة وا 

. والحروف التي استقر التشريع والفقو والقضاء في مصر عمى اعتبارىا من العبلمات التجارية
كذلك قد جاء في النص السابق تحديد أوجو االستخدام التي يعد استعمال العبلمة 

وباإلضافة .  التجارية فييا شرطا من شروط اعتبارىا عبلمة تجارية مميزة بين السمع أو الخدمات
وبغض النظر عما إذا - إلى ما تقدم وما ورد بصدر ىذه المادة من اعتبار العبلمة محل حماية 

فإن النص قد ورد صراحة أيضا عمى تحديد أن - كانت عبلمة منتجات أو عبلمة خدمات 
استخدام العبلمة لمداللة عمى تأدية خدمة من الخدمات ومتى ما كانت مميزة لمخدمة حاممة 

العبلمة عن غيرىا من الخدمات يعد استكماال ليذا الشرط من الشروط البلزمة العتبار العبلمة 
. من العبلمات التجارية محل الحماية بموجب القانون 

 ".أن تكون العبلمة مما يدرك بالبصر: " وأخيرا وفي جميع األحوال اشترط النص السالف
 

: أوال :ٔ انغشع يٍ ٔجٕد انؼاليخ انتجبسٚخ ٔ تغجٛهٓب  ْٕ 
تمييز المنتجات من السمع أو الخدمات التي ينتجيا أو يقدميا أحد المنتجين أو التجار عن 

باإلضافة إلى ما تقوم بو , منتجات أو خدمات المنتجين أو التجار أو مقدموا الخدمة اآلخرين
العبلمة التجارية في جذب العمبلء ولفت انتباىيم إلى صاحب العبلمة التجارية وما يوزعو من 

باإلضافة إلى مساعدة العمبلء في التعرف عمى السمع والبضائع , بضائع أو يقدمو من خدمات
. والخدمات لتفادي حدوث خمط مع المنتجات أو الخدمات المماثمة

وحينما يستخدم المنتج عبلمة لتمييز البضائع التي ينتجيا فإن العبلمة تعرف حينئذ بعبلمة : ثانيا
 المنتج 
 أما حينما تستخدم المنشآت التجارية عبلمة لتمييز الخدمات التي تؤدييا لمجميور وتسمى : ثالثا

 أو  SAS أو شركات الطيران  shellبعبلمة الخدمة مثل الخدمات التي تؤدييا محطات البنزين 
TWA ,والمنشآت السياحية وغيرىا من المنشآت .

وفي الحقيقة فإنو ال توجد أىمية عممية لمتفرقة بين ىذه العبلمات في ظل القانون 
حيث أن المشرع قرر الحماية القانونية ليذه العبلمات عمى اختبلف أنواعيا متى ما , المصري

 من القانون المصري من 63فباإلضافة إلى ما ورد في المادة . توافرت الشروط البلزمة لوجودىا
 من 69فإن المادة , المساواة بين عبلمات السمع والخدمات في تحديد المقصود بالعبلمة التجارية

تستخدم : " ذات القانون قد ورد نصيا بتعريف العبلمة التجارية الجماعية وذلك عمى ما يأتي
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العبلمة التجارية الجماعية لتمييز منتج ينتجو مجموعة من األشخاص ينتمون إلى كيان معين 
ويقدم طمب تسجيل العبلمة بواسطة ممثل .  ولو كان ال يممك بذاتو منشأة صناعية أو تجارية

. " ىذا الكيان
وىكذا يتضح أن العبلمات التجارية ليست مجرد إشارة تحمميا السمع والخدمات لتجنب 

ولكنيا تعتبر أيضا في حاالت كثيرة شيادة لمجودة , الخمط بينيا وبين سمع وخدمات مماثمة
وىو ما يعني أن تقميد أو تزوير العبلمات يعود بالضرر , ومؤشر السمعة التي تكتسبيا المنتجات

, أيضا عمى المستيمك الذي قد يقبل عمى شراء سمعة أو طمب خدمة ما يثق في جودتيا وكفاءتيا
ولكن تحمل نفس اإلسم والعبلمة , بينما ال تتعدى ىذه أن تكون مجرد تقميد رديء لمسمعة األصمية

األمر الذي يؤدي إلى إفساد سمعة الشركة , أو عبلمة مشابية ليا إلى حد التطابق, التجارية
 .مالكة العبلمة وتضميل المستيمك في ذات الوقت 

 

األشكبل ٔ انظٕس انتٙ   :انفظم انخبَٙ

تتخزْب انؼاليبد انتجبسٚخ  
 

وعمى نحو ما ذكرنا   (الكتاب الثاني) من القانون المصري الجديد 63ورد نص المادة 
العبلمة :-"آنفا ببيان العديد من الصور التي يمكن أن تتخذىا العبلمة التجارية فجاء النص بأن

وتشمل عمى وجو الخصوص , التجارية ىي كل ما يميز منتجا سمعة كان أو خدمة عن غيره
والرموز , والرسوم, واألرقام, والحروف, والكممات, واإلمضاءات, األسماء المتخذة شكبل مميزا

ومجموعة األلوان التي تتخذ , والنقوش البارزة, والتصاوير, والدمغات واألختام, وعناوين المحال
ت تستخدم أو يراد أن تستخدم وكذلك أي خميط من ىذه العناصر إذا كان, شكبل خاصا و مميزا

أو لمستخرجات , أو إستغبلل لمغابات, أو إستغبلل زراعي, إما في تمييز منتجات عمل صناعي
ما لمداللة عمى مصدر المنتجات, أو أية بضاعة, األرض , أو مرتبتيا, أو نوعيا, أو البضائع, وا 

. أو طريقة تحضيرىا و إما لمداللة عمى تأدية خدمة من الخدمات, أو ضمانيا
". وفي جميع األحوال يتعين أن تكون العبلمة التجارية مما يدرك بالبصر

 

ويبلحظ أن ىذا التعداد قد ورد في نص المادة سالفة الذكر عمى سبيل المثال ألن نص 
مما يعني أن , ىذه المادة قد ورد بو صراحة بأن ما تم ذكره ليس إال عمى سبيل الخصوص

 .العبلمة يمكن أن تتخذ أي شكل آخر طالما توافرت أركانيا وشروطيا 
وفقا 1883 مارس 20ويعد ما تقدم مطابقا لما أقرتو اتفاقية باريس الدولية المنعقدة بتاريخ 

تؤخذ عبارة الممكية الصناعية بأوسع "والتي جاءت بأنو  (3)لما ورد في مادتيا األولى فقرة 
بل تشمل األمور المتعمقة , فبل يقتصر تطبيقيا عمى الصناعات والتجارة بالمعنى الدقيق, معانييا
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بالصناعات الزراعية واإلستخراجات وجميع المنتجات الصناعية أو الطبيعية كالنبيذ والحبوب 
" وأوراق التبغ والفواكو والمواشي والمعادن والمياه المعدنية والبيرة والزىور والدقيق

 

التريبس بتعداد عمى سبيل المثال  من اتفاقية (15)وفي ذات المعنى جاء نص المادة 
تعتبر أي عبلمة أو مجموعة عبلمات "لمصور التي يمكن أن تتخذىا العبلمة حيث ورد بو أنو 

تسمح بتمييز السمع والخدمات التي تنتجيا منشأة ما عن تمك التي تنتجيا المنشآت األخرى 
وتكون ىذه العبلمة وال سيما الكممات التي تشمل أسماء ..... صالحة ألن تكون عبلمة تجارية 

شخصية وحروفا وأرقاما وأشكاال ومجموعات ألوان وأي مزيج من ىذه العبلمات صالحة لمتسجيل 
..." كعبلمات تجارية 

 

قد وسعت من نطاق الحماية لمعبلمات  ويستفاد بطبيعة الحال من ىذا النص أن االتفاقية
 .شمل الخدمات أيضاتل-  وكما ورد في اتفاقية باريس–التجارية من مجال السمع فقط 

 من القانون الجديد قد تطمب في العبلمة أن 63ويبلحظ من ناحية أخرى أن نص المادة 
أو التي يمكن إدراكيا بحاسة تكون مما يمكن إدراكو بالبصر أي أنو استبعد العبلمات السمعية 

.  الشم
لم تعرض لمعبلمات  (تحت اإلعداد) بعده البلئحة التنفيذية منومع ذلك فإن القانون و

المجسمة مما دفع البعض إلى تصور أن القانون لم يعالجيا إال أننا نعتقد أن التعريف الواسع 
طالما يمكن إدراكيا , لمعبلمة التجارية يسمح بقبول العبلمات المجسمة ذات األبعاد الثبلثية

. وىو ما سيسفر عنو التطبيق وما تستقر عميو أحكام القضاء , بالبصر
 

ح ٘ششٔؽ تًتغ انؼاليخ انتجبس :انفظم انخبنج

 :ثبنحًبٚخ انمبََٕٛخ
 

فبلبد أن تتخذ طابعا , لما كان اليدف من العبلمة التجارية ىو تمييز السمع أو الخدمات
حتى ال يحدث بينيا وبين العبلمات األخرى لبس أو تضميل , مميزا في أصالتيا وأن تكون جديدة

كذلك يجب أن تكون العبلمة مشروعة غير , فتفقد وظيفتيا في التمييز بين السمع والخدمات
 .مخالفة لمنظام العام واآلداب

 

 والمقصود بكون العبلمة جديدة ىو أال :اشتشاؽ أٌ تكٌٕ انؼاليخ جذٚذح-1
عمى أن الجدة واألصالة عمى . يكون قد تم استعماليا من جانب منتج أو مقدم خدمة آخر

 حقوق نسبية ألن حق احتكار واإلستئثار باستغبلل العبلمات المميزة يالعبلمات التجارية ه
المقررة لصاحبيا ال يمنع الغير من استعمال نفس العبلمة المميزة لتمييز نوع أخر من السمع 

وىكذا تعتبر جدة العبلمة نسبية من حيث الزمان حيث يجوز استعمال عبلمة سبق . والخدمات
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استعماليا من شخص آخر ترك ىذا االستعمال فترة طويمة بما يسقط حقو في استعماليا أو حينما 
 .تنتيي مدة الحماية القانونية المترتبة عمى تسجيمو لمعبلمة

 

حيث ال تمتد  (مبدأ إقميمية العبلمة)من حيث المكان أيضا ىذا وتعد جدة العبلمة نسبية 
ومع ذلك فإن نسبية المكان , حماية العبلمة إلى خارج نطاق اإلقميم الذي يتم تسجيل العبلمة فيو

ما وردت بو أحكام اإلتفاقيات الدولية التي تكفل لرعايا الدول المتعاقدة حماية  أوال :يستثنى منيا
كما يستثنى منيا ثانيا ما يثبت , عبلماتيم في بمد كل منيا ومن ذلك بصفة خاصة اتفاقية باريس

 .لمستخدم العبلمة غش أو سوء نية بقصد تضميل الجميورفيو نسبة ال
ومقتضى ىذا الشرط أن تكون العبلمة مميزة أي ليا خصائص : ششؽ تًٛض انؼاليخ-2

  من قانون حماية حقوق الممكية الفكرية63ولقد ورد ىذا الشرط في المادة . ومميزات ذاتية
 من ذات القانون والتي وردت فقرتيا األولى بأنو ال 67 وفي المادة 2002 لسنة 82 رقم المصري

العبلمات الخالية من أية صفة مميزة أو -1: " تسجل كعبلمة تجارية أو كعنصر منيا ما يمي
المكونة من عبلمات أو بيانات ليست إال التسمية التي يطمقيا العرف عمى المنتجات أو الرسم أو 

ويستفاد من ىذا النص أن الشكل المميز لمعبلمة ال يقع تحت حصر طالما ". الصور العادية ليا 
اتخذت العبلمة شكبل يميزىا عن غيرىا ويمنع الخمط أو المبس بشأن ما تميزه من سمع أو 

 .خدمات
 

والمقصود بذلك أال تخالف العبلمة نصا قانونيا أو تخالف : يششٔػٛخ انؼاليخ - 3
وقد ورد نص المادة السابعة والستون من قانون حماية الممكية الفكرية , النظام العام واآلداب

وبالتالي ال , أن العبلمات التي ال تسجل كعبلمات تجارية أو كعنصر من عناصرىاب المصري
: تتمتع بالحماية القانونية العبلمات ىي كاآلتي

 .العبلمات المخمة بالنظام العام أو باآلداب العامة- -أ 

الشعارات العامة واألعبلم وغيرىا من الرموز الخاصة بالدولة أو بالدول األخرى أو  -ب 
 .وكذلك أي تقميد ليا, المنظمات اإلقميمية أو الدولية

 . العبلمات المطابقة أو المشابية لمرموز ذات الصبغة الدينية البحتة -ج 

رموز الصميب األحمر أو اليبلل األحمر أو غيرىا من الرموز المشابية وكذلك العبلمات  -د 
 . التي تكون تقميدا ليا

 .البيانات الخاصة بدرجات الشرف التي ال يثبت طالب التسجيل حصولو عمييا -ه 

العبلمات والمؤشرات الجغرافية التي من شأنيا أن تضمل الجميور أو تحدث لبسا لديو أو  -و 
التي تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات من السمع أو الخدمات أو عن صفاتيا 

 .وكذلك العبلمات التي تحتوي عمى بيان إسم تجاري وىمي مقمد أو مزور, األخرى
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  انحمٕق انًتشتجخ ػهٗ  :انفظم انشاثغ

يهكٛخ انؼاليخ انتجبسٚخ 

يتمتع صاحب العبلمة : " بأنوس من اتفاقية التريب16ورد نص الفقرة األولى من المادة 
التجارية المسجمة بالحق المطمق في منع جميع األطراف الثالثة التي تحصل عمى موافقة صاحب 
العبلمة من استخدام العبلمة ذاتيا أو عبلمة مماثمة في أعماليا التجارية بالنسبة لمسمع والخدمات 
ذاتيا أو المماثمة لتمك التي سجمت بشأنيا العبلمة التجارية حين يمكن أن يسفر ذلك االستخدام 

ويفترض احتمال حدوث لبس في حالة استخدام عبلمة تجارية مطابقة . عن إحتمال حدوث لبس
ويحظر أن تضر الحقوق الموصوفة أعبله بأية حقوق سابقة . بالنسبة لسمع أو خدمات مطابقة

أو أن تؤثــر في إمكانية منح البمدان األعضاء حقوقا في العبلمات التجارية عمى , قائمة حاليا
 ." أساس اإلستخدام 

 

 من القانون المصري الجديد بتنظيم حق مالك 114 و113ولقد وردت نصوص المادتين
كذلك نظمت ىاتين . العبلمة في منع الغير من استخداميا بغير حق أو من تقميدىا أو تزويرىا

المادتين حظر استعمال تمك العبلمات أو بيعيا أو عرضيا لمبيع أو التداول أو حيازتيا بقصد 
بغير وجو حق أو  (سمع و خدمات )البيع متى ما كانت مصاحبة أو موضوعة عمى منتجات 

كذلك فمقد نظم المشرع في ىاتين المادتين . مزورة وكان المخالف عالما بذلك كانت مقمدة أو
 سمطة االختصاص 115بينما نظم المشرع في المادة , العقوبات الجنائية عمى المخالفات السابقة

باألمر باإلجراء التحفظي الذي يمنع من االستمرار في االعتداء عمى العبلمة وحتى يتم رفع 
الدعوى الموضوعية أو الدعوى الجنائية بشأن االعتداء عمى العبلمة ولحين الفصل فييما أو في 

 .أييما 
  

ويتصل بحق مالك العبلمة التجارية في االستئثار بيا وما يتعمق بذلك من حق  ىذا
معنوي وحق مالي أنو يصبح وحده صاحب الحق في الترخيص لمغير باستعمال العبلمة عمى كل 

أو بعض المنتجات التي تسجل عنيا العبلمة أو يتقرر الحق فييا بدون تسجيل كما ىو بشأن 
 من قانون حماية حقوق الممكية 95وفي ىذا الصدد فقد ورد نص المادة  .العبلمات المشيورة

لمالك العبلمة أن يرخص لشخص أو أكثر طبيعي أو إعتباري باستعمال :" الفكرية المصري بأنو 
و ال يحول الترخيص لمغير دون , العبلمة عمى كل أو بعض المنتجات المسجمة عنيا العبلمة

عمى أنو و حتى يضمن المشرع عدم . "استعمال مالك العبلمة ليا ما لم يتفق عمى غير ذلك
تعسف مالك العبلمة في استعمال حقو فقد قيد سمطتو في إنياء عقد الترخيص أو عدم تجديده 

. يكون ذلك قائما عمى أسباب مشروعة بأن
 



 39 

أحش تغجٛم انؼاليبد انتجبسٚخ : انفظم انخبيظ

: فٙ تٕفٛش انحًبٚخ انمبََٕٛخ نٓب

حيث أن , إن اليدف من تسجيل العبلمة التجارية ىو إيجاد وسيمة وقائية لحماية الممكية
 كما يعد .التسجيل ييدف إلى إعبلم الغير بوجود العبلمة ليمتنع عن استعماليا أو اغتصابيا

و استمر استعمال بحسن نية  فإذا تم التسجيل .التسجيل قرينة عمى األسبقية في استعمال العبلمة
ورد وىو ما , العبلمة استعماال ىادئا لمدة خمس سنوات فإن ىذا التسجيل يعد منشئا لحق الممكية

يعتبر من قام بتسجيل " من قانون حماية حقوق الممكية الفكرية بأنو 65صراحة نص المادة بو 
ما لم يثبت , العبلمة مالكا ليا متى اقترن ذلك باستعماليا خبلل الخمس سنوات التالية لمتسجيل

العبلمة ممن سجمت باسمو ويحق لمن كان أسبق إلى استعمال , أن أولوية االستعمال كانت لغيره
ومع ذلك يجوز الطعن ببطبلن تسجيل . الطعن ببطبلن التسجيل خبلل الخمس سنوات المذكورة

 "العبلمة دون التقيد بأي مدة متى إقترن التسجيل بسوء نية
 

بما يحققو من استئثار لصاحب العبلمة التجارية عمى العبلمة , ىذا ويضفي التسجيل
إذ اعتبر المشرع كل من زور أو قمد أو , الحماية الجنائية والمدنية التي قررىا المشرع, المسجمة

. اغتصب العبلمات المسجمة جريمة جنائية ووضع ليا عقوبة
 

إال إذا كانت , أخيرا فإنو ال يحتج بالتصرفات التي ترد عمى العبلمة عمى غير المتعاقدين
. العبلمة مسجمة وتم نشرىا بجريدة العبلمات التجارية

 
 

 :يلي بعض النقاط الهامة نوضح فيما و 
: أطحبة انحك فٙ تغجٛم انؼاليبد انتجبسٚخ فٙ يظش-1

 

 المبدأ العام في تحديد أصحاب الحق بالتقدم بطمب 66وضع القانون في نص المادة 
لتسجيل العبلمات التجارية مراعيا في ذلك حقوق األجانب و ما وردت بو نصوص االتفاقيات 

مع عدم اإلخبلل بأحكام االتفاقيات الدولية النافذة في : " بأنو66ليذا فقد جاء نص المادة . الدولة
 من المصريين أو من األجانب اعتباريجميورية مصر العربية يكون لكل شخص طبيعي أو 

الذين ينتمون أو يتخذون مركز نشاط حقيقي أو فعال ليم في إحدى الدول أو الكيانات األعضاء 
في منظمة التجارة العالمية أو التي تعامل جميورية مصر العربية معاممة المثل الحق في التقدم 
إلى مصمحة التسجيل في جميورية مصر العربية وما يترتب عمى ذلك من حقوق طبقا ألحكام 

 .ىذا القانون بطمب تسجيل عبلمة تجارية
ويستفيد مواطنو جميع الدول األعضاء في منظمة التجارة العالمية من أي ميزة أو 
أفضمية أو امتياز أو حصانة يمنحيا أي قانون آخر لرعاية أي دولة فيما يتعمق بالحقوق 

: ما لم تكن ىذه الميزة أو األفضمية أو الحصانة نابعة من, المنصوص عمييا في ىذا الباب
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اإلتفاقيات المتعمقة -أ. إتفاقيات المساعدة القضائية أو إتفاقيات إنفاذ القوانين ذات الصبغة العامة
" 1995بحقوق حماية الممكية الفكرية والتي أصبحت سارية قبل أول يناير سنة 

بأن لؤلشخاص والجمعيات  من القانون 70وباإلضافة إلى ما تقدم فمقد ورد نص المادة 
الذين يتولون مراقبة منتجات معينة أو  (سواء أكانت ليم صبغة صناعية أو تجارية أو لم تكن)

فحصيا فيما يختص بمصدرىا أو عناصر تركيبيا أو طريقة صنعيا أو صفاتيا أو حقيقتيا أو 
أية خاصة أخرى ليا تسجيل عبلمة تكون مخصصة لمداللة عمى إجراء المراقبة أو الفحص وذلك 

عبلمة "عندما يرى الوزير المختص في الترخيص تحقيقا لمصمحة عامة وتسمى ىذه العبلمة 
".  الخدمة

 

كذلك فإن العبلمة الجماعية ىي عبلمة تستعمميا عدة مشروعات اقتصادية تباشر نوعا 
معينا من المنتجات لبيان نوع المنتجات أو مصدرىا وحينما يجمع بين ىذه المشروعات إتحاد أو 

. نقابة أو مؤسسة حينما يرتبط أعضائيا بمصالح مشتركة 
 

ىذا ويعد التشريع المصري متوافقا بما نظمو في شأن تسجيل العبلمات الجماعية لما ورد 
في نص المادة السابعة مكرر من اتفاقية باريس من إجازة قيام الييئات األجنبية بإيداع عبلمة 

. جماعية لمتسجيل في مصر
تتمتع :يذح انحًبٚخ انمبََٕٛخ انًمشسح نهؼاليخ انتجبسٚخ -2

. العبلمة التجارية في مصر بالحماية القانونية لمدة عشر سنوات من تاريخ تقديم طمب التسجيل
 جديدة وذلك بتقديم طمب بالتجديد دويمكن لصاحب العبلمة طمب إستمرار أو امتداد الحماية لمد

من القانون 90في خبلل السنة األخيرة وذلك وفقا لؤلوضاع والشروط المنصوص عمييا في المادة 
 .

 

شطب العبلمة إداريا أو عمى النحو المتقدم ىذا ويترتب عمى عدم تجديد التسجيل 
. قضائيا

 

ال يعني تسجيل العبلمة تقرير  :اٜحبس انتٙ تتشتت ػهٗ تغجٛم انؼاليخ- 3
الحق في ممكيتيا إلى من تم التسجيل لمصمحتو إذ أن الحق في العبلمة يبقى لمالكيا الحقيقي 
متى ثبت أن ىناك شخص آخر كان أسبق إلى استعمال العبلمة حيث يتاح لو أن يطعن عمى 

األسبق في )وفي ىذه الحالة يتاح لمالك العبلمة الحقيقي , التسجيل ويحصل عمى حكم بشطبو
. أن يقوم بتسجيل العبلمة بعد شطب تسجيل من اعتدى عمى ممكيتو ليا  (االستعمال

:    ويبلحظ في ىذا الشأن أن المشرع قد فرق بين حالتين
 أما الحالة األولى فيي حالة تسجيل العبلمة بسوء نية وفييا ال يترتب حق لمن تم 
نما يكون التسجيل مجرد قرينة عمى ممكيتو  التسجيل لمصمحتو في مواجية المالك الحقيقي وا 
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ثبات سوء النية ويحصل عمى حكم يلمعبلمة حتى يتمكن المالك الحقيق  من إثبات أسبقيتو وا 
. بشطب التسجيل في أي وقت ولو تجاوز ذلك خمس سنوات من تاريخ التسجيل 

أما الحالة الثانية فيي حالة من قام بالتسجيل وأستخدم العبلمة لمدة خمس سنوات بدون 
إذ بمضي ىذه المدة يكتسب من تم  (األسبق في االستعمال)معارضة من مالكيا األصمي 

وىو ما يمكن قياسو عمى اكتساب الممكية بالتقادم القصير في , التسجيل لمصمحتو ممكية العبلمة
حالة وضع اليد بموجب سبب صحيح مكسب لمممكية في العقارات عمى نحو ما ورد بالقانون 

 .المدني المصري
 

 

وردت  :حًبٚخ انؼاليخ انًشٕٓسح ثذٌٔ حبجخ إنٗ تغجٛهٓب - 4
 ومن بعدىا اتفاقية التريبس بتقرير حماية العبلمات المشيورة 1967نصوص معاىدة باريس 

 من القانون 68نص المادة لقد ورد و. شتراط أي إجراء شكمي أو استخدام مسبق لمعبلمة إبدون
يكون لصاحب العبلمة التجارية المشيورة : " ق الممكية الفكرية بأنووالمصري في شأن حماية حق

عالميا و في جميورية مصر العربية حق التمتع بالحماية المقررة في القانون ولو لم تسجل في 
    .جميورية مصر العربية

َظى انحًبٚخ انمبََٕٛخ : انفظم انغبدط

نهؼاليبد انتجبسٚخ ٔانظُبػٛخ 

صور الحماية  وردت :انحًبٚخ انجُبئٛخ نهؼاليبد انتجبسٚخ:- أٔال 
: ا يميالمصري كمقانون حماية حقوق الممكية الفكرية لمعالمات التجارية في الجنائية 

مع عدم :-"من القانون بأنو  (113)ورد نص المادة : تجريم االعتداء عمى العالمة التجارية- 1
يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن شيرين وبغرامة ال , اإلخبلل بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر

: تقل عن خمسة آالف جنيو وال تجاوز عشرين ألف جنيو أو بإحدى ىاتين العقوبتين
كل من زور عبلمة تجارية تم تسجيميا طبقا لمقانون أو قمدىا بطريق تدعو إلى تضميل  -1

. الجميور 
 .كل من استعمل بسوء قصد عبلمة تجارية مزورة أو مقمدة -2

 .كل من وضع بسوء قصد عمى منتجاتو عبلمة تجارية ممموكة لغيره -3

كل من باع أو عرض لمبيع أو التداول أو حاز بقصد البيع أو التداول منتجات عمييا  -4
 عبلمة تجارية مزورة أو مقمدة أو موضوعة بغير حق مع عممو بذلك 

وفي حاالت العود تكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن شيرين و الغرامة التي ال تقل عن 
. عشرة آالف جنيو وال تجاوز ألف جنيو
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وفي جميع األحوال تقضي المحكمة بمصادرة المنتجات محل الجريمة أو المبالغ أو األشياء 
. وكذلك األدوات التي استخدمت في ارتكابيا , المتحصمة منيا

ويجوز لممحكمة عند الحكم باإلدانة أن تقضي بغمق المنشأة التي استغميا المحكوم عميو في 
 "ويكون الغمق وجوبيا في حالة العود, ارتكاب الجريمة مدة ال تزيد عمى ستة أشير

مع عدم اإلخبلل بأية عقوبة أشد في :-" من ذات القانون بأنو 114كذلك فقد ورد نص المادة 
أي قانون أخر ويعاقب بالحبس مدة ال تزيد عمى ستة أشير وبغرامة ال تقل عن ألفي جنيو وال 

:- تجاوز عشرة آالف جنيو أو بإحدى ىاتين العقوبتين 
كل من وضع بيانا تجاريا غير مطابق لمحقيقة عمى منتجاتو أو محالو أو مخازنو أو بيا  -1

أو عمى عناوينيا أو عمى األغمفة أو الفواتير أو المكاتبات أو وسائل اإلعبلم أو عمى 
. غير ذلك مما يستعمل في عرض المنتجات عمى الجميور 

كل من ذكر بغير حق عمى عبلماتو أو أوراقو التجارية بيانا يؤدي إلى اإلعتقاد بحصول  -2
 .تسجيميا

, 3, 2)كل من استعمل عبلمة غير مسجمة ففي األحوال المنصوص عمييا في الفقرات  -3
 . من ىذا القانون67من المادة  ( 8, 7, 5

كل من ذكر ميداليات أو دبمومات أو جوائز أو درجات فخرية من أي نوع كان عمى  -4
 .منتجات ال تتعمق بيا أو عمى أشخاص أو أسماء لم يكتسبوىا

كل من اشترك مع آخر في عرض منتجات أو استعمل لمنتجاتو الخاصة المميزات التي  -5
 .منحت لممعروضات المشتركة ما لم يبين بطريقة واضحة مصدر تمك المميزات ونوعيا

 في جية ذات شيرة خاصة في إنتاج سمعة –كل من وضع عمى السمع التي يتجر بيا  -6
 . مؤشرات جغرافية بطريقة تضمل الجميور بأنيا نشأت في ىذه الجية –معينة 

كل من أستخدم أية وسيمة في تسمية أو عرض سمعة ما توحي بطريقة تضمل الجميور  -7
 .بأنيا نشأت في منطقة جغرافية ذات شيرة خاصة عمى خبلف المنشأ الحقيقي ليا

كل منتج سمعة في جية ذات شيرة خاصة في إنتاجيا وضع مؤشرا جغرافيا عمى ما  -8
ينتجو من سمع شبيية في مناطق أخرى يكون من شأنيا أن توحي بأنيا منتجة في الجية 

 .المشار ليا

وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن شير والغرامة التي ال تقل عن أربعة 
 "آالف جنيو وال تجاوز عشرين ألف جنيو

 في مصر قد ورد بو نص 1994 لسنة 281كذلك فإن قانون قمع الغش والتدليس رقم 
إذ , 1939 لسنة 57 من قانون العبلمات التجارية رقم 33المادة األولى مشابيا لنص المادة 

تعاقب ىذه المادة بالحبس مدة ال تقل عن سنة وبغرامة ال تقل عن خمسة آالف جنيو وال تجاوز 
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عشرين ألف جنيو أو ما يعادل قيمة السمعة موضوع الجريمة أييما أكبر أو بإحدى ىاتين 
العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معو بأية طريقة من الطرق في أحد 

 :األمور
. ذاتية البضاعة إذا كان ما سمم منيا غير ما تم التعاقد عميو -1
وبوجو عام , حقيقة البضاعة أو طبيعتيا أو صفاتيا الجوىرية أو ما تحتويو من عناصر نافعة-2

. العناصر الداخمة في تركيبيا 
بموجب اإلتفاق –نوع البضاعة أو منشأىا أو أصميا أو مصدرىا في األحوال التي يعتبر فييا -3

النوع أو المنشأ أو األصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في - أو العرف
. التعاقد 

. عدد البضاعة أو مقدارىا أو مقاسيا أو كيميا أو وزنيا أو طاقتيا أو عيارىا -4
 

يجوز لممحكمة في أي دعوى :- " بأنو من القانون السالف الذكر 117فقد ورد نص المادةوأخيرا 
مدنية أو جنائية أن تحكم ببيع األشياء المحجوزة و التي تحجز فيما بعد أو استنزال ثمنيا من 

 .التعويضات أو الغرامات أو األمر بالتصرف فييا بأية طريقة أخرى تراىا المحكمة مناسبة
 األمر بإتبلف – عند االقتضاء –ويجوز ليا , وتأمر المحكمة بإتبلف العبلمات المخالفة

المنتجات أو البضائع أو عناوين المحال أو األغمفة أو الفواتير أو المكاتبات أو وسائل اإلعبلن 
أو غير ذلك مما يحمل تمك العبلمة أو يحمل بيانات أو مؤشرات جغرافية بالمخالفة ألحكام ىذا 

 .الكتاب وكذلك إتبلف اآلالت واألدوات التي استعممت بصفة خاصة في ارتكاب الجريمة 
 .ويجوز لممحكمة أيضا أن تأمر بنشر الحكم في جريدة واحدة أو أكثر عمى نفقة المحكوم عميو

. "ولممحكمة أن تأمر بكل أو ببعض ما سبق حتى في حالة الحكم بالبراءة 
المصري قانون ال من 115ورد نص المادة  :اإلجشاءاد انتحفظٛخ:- حبَٛب 

لرئيس المحكمة المختصة بأصل النزاع بناء عمى طمب كل ذي  ":- بأنولحماية الممكية الفكرية
أن يأمر بإجراء أو أكثر من اإلجراءات التحفظية , و بمقتضى أمر يصدر عمى عريضة, شأن

: المناسبة وعمى وجو الخصوص
. إثبات واقعة اإلعتداء عمى الحق محل الحماية - 1
إجراء حصر ووصف تفصيمي لآلالت واألدوات التي تستخدم أو تكون قد استخدمت في -2

ارتكاب الجريمة والمنتجات أو البضائع أو عناوين المحال أو األغمفة أو الفواتير أو المكاتبات أو 
وسائل اإلعبلن أو غير ذلك مما تكون قد وضعت عميو العبلمة أو البيان أو المؤشر الجغرافي 

 .وكذلك البضائع المستوردة من الخارج إثر ورودىا, موضوع الجريمة

 .2توقيع الحجز عمى األشياء المذكورة في البند -3
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ولرئيس المحكمة في جميع األحوال أن يأمر بندب خبير أو أكثر لمعاونة المحضر المكمف 
. وأن يفرض عمى الطالب إيداع كفالة مناسبة, بالتنفيذ

ويجب أن يرفع الطالب أصل النزاع إلى المحكمة المختصة خبلل خمسة عشر يوما من تاريخ 
ال زال كل أثر لو   "صدور األمر وا 

 عمى أن يكون لمسمطات المختصة صبلحية أن اتفاقية التريبسمن  (53)ويقابل ذلك نص المادة 
كذلك فإن اتفاقية . تطمب من المدعى تقديم ضمانة أو كفالة معادلة تكفي لحماية المدعى عميو
. باريس أجازت إجراء الحجز عند استيراد البضائع أو المنتجات من الخارج

يبلحظ أن ىذه   :انحًبٚخ انًذَٛخ نهؼاليبد انتجبسٚخ :- حبنخب
 من القانون 163الحماية تشمل العبلمات المسجمة وغير المسجمة وأنيا تستند إلى نص المادة 

ىذا ويبلحظ أنو ". كل خطأ سبب ضرر لمغير يمزم من ارتكبو بالتعويض"المدني التي تقضي بأن 
يجوز لممحكمة المدنية أن تحكم بمصادرة األشياء المحجوزة أو التي تحجزىا فيما بعد الستنزال 

كذلك ,  أو الغرامات أو التصرف فييا بأية طريقة تراىا المحكمة مناسبةتثمنيا من التعويضا
.  يجوز لممحكمة المدنية أن تأمر بنشر الحكم في جريدة واحدة فأكثر عمى نفقة المحكوم عميو

 

حًبٚخ انؼاليبد انتجبسٚخ ػهٗ : نفظم انغبثغا

:   انًغتٕٖ انذٔنٙ

والمعدلة عام 1883أبرمت الكثير من اإلتفاقيات الدولية و منيا اتفاقية باريس لسنة 
.  بيدف حماية الممكية الصناعيــة ومقاومة المنافسة غير المشروعة عمى المستوى الدولي1967

ىذا وتعتبر اتفاقية باريس بمثابة الدستور الدولي لحماية العبلمات التجارية بحيث ال يجوز أن 
 وىو ما أكدتو أيضا اتفاقية. تتعارض قوانين الدول األعضاء مع ما ورد بيا من مبادئ وقواعد

 مع 1967 بشأن تطبيق أحكام المادة السادسة مكرر من معاىدة باريس 16التريبس في المادة 
ومع مراعاة ما يمزم من تبديل عمى السمع والخدمات غير , ما يمزم من تبديل عمى  الخدمات

شريطة أن يدل استخدام تمك العبلمة التجارية , المماثمة لتمك كالتي سجمت بشأنيا عبلمة تجارية
بالنسبة لتمك السمع أو الخدمات عمى صمة بين تمك السمع أو الخدمات وبين  صاحب العبلمة 

وشريطة أن تتضرر مصالح صاحب العبلمة المسجمة من جراء ذلك , التجارية المسجمة
ػهٗ انًجبدئ  (يؼبْذحثبسٚظ  )ٔتمٕو ْزِ االتفبلٛخ.  اإلستخدام

: اٜتٛخ 

: يجذأ انًغبٔاح ثٍٛ سػبٚب دٔل اإلتحبد ٔ سػبٚب انذٔنخ -1

يجذأ لجٕل تغجٛم انؼاليبد األجُجٛخ انًغجهخ فٙ ثهذْب -2

: األطهٙ

ومع ذلك يمكن رفض تسجيل العبلمة التجارية في دول اإلتحاد رغم تسجيميا في البمد األصمي 
إذا كانت العبلمة من طبيعة تتضمن اعتداء عمى - 1 : من االتفاقية6/2وفقا لما ورد بالمادة 
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 .الحقوق المكتسبة لشخص أخر سجمت العبلمة باسمو في البمد الذي تطمب حماية العبلمة فيو
لعبلمات المخالفة لمنظام العام واآلداب أو التي ا- 3.العبلمات المجردة من أي طابع مميز - 2

 .يمكن أن تؤدي إلى تضميل الجميور

باريس بأن يتمتع كل من بطمب  ورد نص المادة الرابعة من اتفاقية :يجذأ األعجمٛخ- 3
تسجيل عبلمة تجارية في إحدى دول اإلتحاد وفيما يختص بالتسجيل في الدول األخرى بحق 

ىذا ويعتبر مبدأ األسبقية استثناء من .األسبقية في خبلل ستة شيور من تاريخ تقديم الطمب األول
قاعدة المعاممة الوطنية التي تقضي باحتساب مدة الحماية من تاريخ التسجيل في الدولة 

وىكذا ويتمتع طالب التسجيل بالحماية من تاريخ أول طمب يقدم لتسجيل العبلمة في . األجنبية
 .إحدى دول إتحاد اتفاقية باريس 

باريس بأنو إذا   من اتفاقية6/4ورد نص المادة :يجذأ اعتمالل انؼاليبد - 4
سجمت العبلمة طبقا لمقواعد القانونية في بمدىا األصمي ثم سجمت في دولة أخرى من دول 
اإلتحاد فتعتبر كل من ىذه العبلمات األصمية مستقمة عن بعضيا البعض من حيث تاريخ 

ويترتب عمى ىذا أن عدم . تسجيميا وتخضع ألحكام القانون الداخمي في كل بمد سجمت فيو 
 .تجديد تسجيل العبلمة في بمدىا األصمي ال يؤدي إلى زوال حمايتيا في غيرىا من دول اإلتحاد 
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األطُبف 

انُجبتٛخ 
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:- تقديم
مع بدء اإلنسان في النشاط الزراعي واستخدامو لمموارد المحيطة بو لخدمة زراعتو 
وتحسين جودة محاصيمو فقد حاول في ذات الوقت استحداث محاصيل ميجنة تجميع بين 

محاسن المحاصيل والزراعات المختمفة ليحصل عمى صنف نباتي يجمع بين امتيازات زراعتين 
. أو أكثر

نحو استحداث األصناف -  خاصة في المجتمعات الزراعية –ومع اتجاه اإلنسان 
النباتية ورعايتو لتمك األصناف وحمايتو ليا إال أن المجتمعات الزراعية لم تفطن إلى تقنين ذلك 

. األمر تشريعيًا إال في أواخر القرن المنصرم وأوائل القرن الحالي
بل إن تمك الدول التي تممك تراثًا وموروثات زراعية لم تكن ىي صاحبة الركب وقائدة 
المسير في سبيل حماية تمك األصناف النباتية وكانت في ذلك تابعة لدول أخرى تنبيت لذلك 

األمر وسبقتيا في تنظيم حقوق مربي الصنف النباتي والمزارعين ورسم نطاق حقوقيم وحمايتيم 
. ودرء االعتداء عنيم

وكانت أولى المحاوالت التشريعية في ىذا الصدد ما قامت بو الواليات المتحدة األمريكية 
 بتعديل قانون براءات االختراع األمريكي ليتيح حماية لمنباتات الجديدة عن طريق 1930في عام 

 Plant Patent (1)نوع خاص من براءات االختراع ىو براءة االختراع النباتية  
وفي مصر لم ُتعن التشريعات الوطنية بحماية األصناف النباتية إال مؤخرًا بموجب 

( 22)والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد  [قانون الممكية الفكرية  ] 2002 لسنة 82القانون رقم 
. 2002 يونية عام 2مكرر في 

 مفردًا أحكامًا "األصناف النثاتيح"إذ أفرد ذلك التقنين الكتاب الرابع بعنوان 
. مفصمة بشأن الصنف النباتي واألحكام الخاصة بحقوق والتزامات المربين والمزارعين واألغيار

ولما كانت مصر من المجتمعات الزراعية منذ عيد الفراعنة بل وتمتاز بعادات وموروثات زراعية 
جمة نابعة من البيئة المصرية الخالصة مع تأثرىا ببعض حضارات اإلغريق وروما واقتباس 

. بعض أساليبيم الزراعية في التربية وفي إنتاج زراعات وأصناف نباتية جديدة 
ولما كان النشاط الزراعي يحتل أىمية كبرى في أولويات واىتمامات الببلد والتي أولت 

عنايتيا باألصناف النباتية بتقنينيا تشريعيًا ورسم األطر العامة الحاكمة لذوي الحقوق من المربين 
والمزارعين، بما تتجمى معو أىمية الدراسة محل البحث وحرصًا عمى إيضاح األطر الحاكمة 

                                                 
(1)

 المنظمة من قبل المنظمة العالمية لمممكية الفكرية – الوطنية  التدريبية حول الممكية الفكرية لمدبموماسيين WIPOحمقة الويبو   
حماية األصناف النباتية - 2004كانون األول /  ديسمبر 16 – 13 القاىرة من –بالتعاون مع معيد الدراسات الدبموماسية  (الويبو)

( 4) الصفحة رقم – عميد كمية الحقوق جامعة المنوفية –حسام الدين الصغير / د. أ–الجديدة 
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لؤلصناف النباتية عمى الصعيدين الدولي والمحمي مع بيان إجراءات تسجيل األصناف النباتية، 
: فقد تم تقسيم الدراسة محل البحث إلى ثبلثة مباحث وذلك عمى التفصيل اآلتي

 . (UPOV)األصناف النباتية في ضوء اتفاقية اليوبوف : المبحث األول
. التنظيم التشريعي المصري لؤلصناف النباتية: المبحث الثاني
. إجراءات تسجيل األصناف النباتية ومنح شيادة حق المربي: المبحث الثالث

 

األطُبف انُجبتٛخ فٙ ػٕء : انًجحج األٔل

 (UPOV) اتفبلٛخ انٕٛثٕف

: مقدمة
في سبيل تنظيم وحماية األصناف النباتية وفي ظل غياب التنظيم التشريعي الذي يكفل 

ذلك التنظيم وتمك الحماية فقد اتجيت الدول األوروبية إلى وضع نظام قانوني يحقق ليا ما 
مآربيا وقد ُكممت تمك الجيود بإبرام أول اتفاقية دولية في ىذا المجال في الثاني من ديسمبر من 

 International وىي االتفاقية الدولية لحماية األصناف النباتية الجديدة 1961عام 

Convention for the Protection of New Varieties Plants .  وقد أنشأت تمك
االتفاقية اتحادًا دوليًا يضم الدول األطراف في االتفاقية وىو اإلتحاد الدولي لحماية األصناف 

 والذي يعرف باسم اليوبوف Union Pour la protection des Vegetalesالنباتية 
(UPOV)  (1) نسبة إلى األحرف األولى من تسميتو بالفرنسية .

 نوفمبر 10 عدة تعديبلت في 1960وقد ُأدخل عمى تمك االتفاقية منذ إبراميا في عام 
 إبريل 24 والذي دخل حيز التنفيذ في 1991 مارس 19، وأخيرًا في 1978 أكتوبر 23، 1972
. (2) 1998عام 

: وفيما يمي عرض لما تضمنتو تمك االتفاقية من أحكام في شأن حماية وتنظيم األصناف النباتية
 

انظُف يحم انحًاَح وانششوط انىاجة ذىافشها فُه وَظى : انًطهة األول

  (UPOV)انحًاَح انًكشسح تًىجة اذفالُح انُىتىف 
 

 فبل (UPOV)حتى يتسنى لنا التعرف عمى نطاق الحماية التي أضفتيا اتفاقية اليوبوف 
بعد أن نعرف ماىية المصنف محل الحماية في ظل ىذه االتفاقية وما الشروط التي بموجبيا 

يكون متمتعًا بالحماية ويكون لمربي الصنف بمقتضاىا استعمال المصنف أو استغبللو في ظل 
. ىذه الحماية

                                                 
  الموضع السابق– المرجع السابق – الوطنية  التدريبية حول الممكية الفكرية لمدبموماسيين WIPOحمقة الويبو  (1)

 (5) صفحة رقم – المرجع السابق – الوطنية  التدريبية حول الممكية الفكرية لمدبموماسيين WIPOحمقة الويبو  (2)
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 لؤلصناف (UPOV)كما يمزم أيضًا التعرف عمى نظم الحماية التي كفمتيا اتفاقية اليوبوف 
النباتية، إذ كفمت تمك االتفاقية حماية تمك األصناف بطريق البراءة أو بطريق حماية خاص وقد 

 الجمع بين نوعي الحماية حتى 1987مرت نظم الحماية بتطور فبينما كانت تحظر اتفاقية عام 
ن كانت الدولة العضو قد نصت عمى ذلك في تشريعاتيا الوطنية نجد أن اتفاقية عام   لم 1991وا 

. تورد حظرًا كيذا، وىو أمر من شأنو إجازة الجمع بين نوعي الحماية
 

انظُف يحم انحًبٚخ ٔانششٔؽ انٕاجت : انفشع األٔل 

: تٕافشْب فّٛ

 في الفقرة 1991 المبرمة في عام  (UPOV)عرفت المادة األولى من اتفاقية اليوبوف
:  محل الحماية بأنو(1)"الصنف "(6)
أي مجموعة نباتية تندرج في تصنيف نباتي واحد من أدنى المرتبات المعروفة، وبغض النظر "

 :-ويمكنعن استيفائيا تمامًا لشروط منح حق مربي النباتات 
 معين أو مجموعة معينة (جيني)التعرف عمييا بالخصائص الناجمة عن تركيب وراثي  -

 .(الجينية)من التراكيب الوراثية 
 .تميزىا عن أي مجموعة نباتية أخرى بإحدى الخصائص المذكورة -

". اعتبارىا وحدة بالنظر إلى قدرتيا عمى التكاثر دون أي تغيير -
 ليس تقسيمًا عمميًا دقيقًا بل "Varieties"ويبلحظ أن تقسيم أنواع النباتات إلى أصناف 

مرده إلى االعتبارات العممية التي تقضي بتقسيم أنواع النباتات إلى مجموعات تندرج في كل منيا 
. النباتات المتشابية ذات الخصائص المشتركة

 المبرمة في (UPOV)أما عن األجناس واألنواع محل الحماية فمم تفرض اتفاقية اليوبوف 
المادة الرابعة باألصناف   حماية كافة األنواع واألجناس النباتية وىو ما عبرت عنو1978عام 

 Botanical Genera and Species Which" يجب أو يمكن حمايتياواألنواع النباتية التي 

Must or May be Protected"  ونصت تمك المادة في فقرتيا األولى عمى قابميتيا لمتطبيق ،
 دون إلزام عمى الدول األعضاء في االتفاقية بحماية –عمى جميع األجناس واألصناف النباتية 

 ونصت في فقرتيا الثانية عمى التزام الدول األعضاء بحماية –كافة األنواع واألجناس النباتية 
أكبر عدد ممكن من األنواع واألجناس النباتية كما ونصت في فقرتيا الثالثة عمى التزام الدول 

                                                 
(1)

 "variety" means a plant grouping within a single botanical taxon of the lowest known rank, which 

grouping, irrespective of whether the conditions for the grant of a breeder's right are fully met, can be 

-defined by the expression of the characteristics resulting from a given genotype or combination of 

genotypes. 
-distinguished from any other plant grouping by the expression of at least one of the said characteristics 

and 

-considered as a unit with regard to its suitability for being propagated unchanged 
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األعضاء في االتفاقية بحماية خمسة أجناس وأنواع نباتية عمى األقل عند الدخول في االتفاقية 
وذلك كحد أدنى، وعمى التزام تمك الدول بزيادة ىذا العدد تدريجيًا في المدد المنصوص عمييا 

.  نوعًا وجنسًا خبلل ثماني سنوات من دخول تمك االتفاقية إلى حيز النفاذ24ليصل إلى 
  أوجبت والتي1991 في عام  (UPOV)بيد أنو أن ذلك الوضع تغير بإبرام اتفاقية اليوبوف

 Genera andفي المادة الثالثة حماية كافة األنواع واألصناف النباتية وىو ما عبرت عنو بـ 

Species to be Protected""   
 1961 والمبرمة سواء في عام (UPOV)إذ ألزمت الدول األعضاء في اتفاقيات اليوبوف 

 بحماية جميع أجناس وأنواع النباتات خبلل مدة أقصاىا خمس سنوات 1978 أو 1972أو 
، أما بالنسبة لمدول 1991عمى تاريخ التزاميا بتطبيق االتفاقية الجديدة المبرمة في عام 

 فقد نصت المادة في فقرتيا (UPOV)األعضاء الجدد والتي لم يسبق ليا االنضمام إلى اتحاد 
 نوعًا أو جنسًا نباتيًا عمى األقل من تاريخ التزاميا 15الثانية عمى التزام تمك الدول بحماية 

بتطبيق أحكام ىذه االتفاقية، وعمى التزاميا بحماية كافة األنواع واألجناس النباتية في خبلل مدة 
. أقصاىا عشرة سنوات من تاريخ التزاميا بتطبيق االتفاقية 

فقد تطمبت المادة " "The Breeder's Rightوبخصوص حق مربي الصنف النباتي 
:- محل الحماية متوافرًا فيو الشروط اآلتية" الصنف"الخامسة من االتفاقية  أن يكون 

الثبات  (د)التجانس    (ج)التميز    (ب)الجدة  (أ)
 

 

 :-  (1)(الحداثة)فشرط الجدة ** 
متى لم يسبق لممربي، ولم يوافق لغيره، عمى  (أو حديثاً )مؤداه اعتبار المصنف جديدًا 

بيع مواد التناسل أو التكاثر النباتي لمصنف أو محصول الصنف، ولم يتم التصرف في تمك 
: المواد أو المحصول بأي وجو آخر ألغراض استغبلل المصنف وذلك

.  الدولة التي تم إيداع الطمب فييا منذ مدة تزيد عمى سنة قبل تاريخ اإليداع إقميمفي -1
 أي دولة أخرى خبلف الدولة التي أودع الطمب فييا منذ مدة تزيد عمى أربع إقميمفي  -2

 .سنوات أو ست سنوات إذا أنصب طمب الحماية عمى األشجار أو األعناب

:- أما عن شرط التميز** 
 فُيعد الصنف النباتي متميزًا متى ما أمكن تمييزه بوضوح عن أي صنف نباتي آخر يكون 

. وجوده معروفًا بشكل عمني في تاريخ إيداع الطمب
ويعتبر وجود المصنف اآلخر معروفًا بشكل عمني ـ بوجو خاص ـ إذا أودع المربي طمبًا 

لحمايتو في أي دولة أو لقيده في السجل الرسمي لؤلصناف النباتية فييا اعتبارًا من تاريخ 
                                                 

(1)
 Novelty 
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إيداع الطمب طالما تم قبول الطمب وُمنح الحماية، أو تم قيد المصنف النباتي اآلخر في 
. السجل الرسمي بحسب األحوال

:-  وأما عن شرط التجانس** 
فُيراد بو أن تكون الخصائص األساسية لممصنف متوافقة وبدرجة كافية، وغير متباينة، 

وذلك مع مراعاة االختبلفات المتوقعة في الخصائص األساسية لمصنف التي تتسم بيا عممية 
. إذ ليس من شأن تمك االختبلفات نفي التجانستكاثره 
-  :وأخيرًا شرط الثبات** 

ما لم تتغير خصائصو األساسية بالنظر إلى تكاثره  (أو مستقراً )إذ يعد الصنف ثابتًا 
. المتتابع أو في نياية كل دورة خاصة بالتكاثر

:- الشروط األخرى** 
وباإلضافة إلى ما تقدم فقد تضمنت االتفاقية بعض الشروط األخرى إذ أوجبت أن يتم 
تسمية الصنف النباتي بتسمية مختمفة عن أي تسمية ألي صنف آخر من ذات نوعو أو 

قريب منو يكون موجودًا من قبل في إقميم أي دولة طرف في االتفاقية وذلك من أجل سيولة 
. التعرف عميو

كما أوجبت االتفاقية استيفاء اإلجراءات األخرى الشكمية األخرى التي يقررىا قانون الدولة 
كالتقدم بالطمب لدى الجية صاحبة االختصاص مصحوبًا )التي يتم إيداع الطمب فييا 

. (بمستندات مقدم الطمب وسداد الرسم المستحق والذي تقرره تمك الدولة
 

َظى انحًبٚخ انًكفٕنخ نهظُف : انفشع انخبَٙ

: انُجبتٙ

 عن نظم الحماية المقررة لحق مربي الصنف النباتي طبقًا لما قررتو اتفاقية اليوبوف أما
(UPOV) أحكامًا نظمت بيا نظم 1978االتفاقية المبرمة عام  فقد أوردت المادة الثانية من 

وبموجب تمك المادة كانت حقوق مربي  Forms of Protectionالحماية المقررة لمصنف النباتي 
:- األصناف النباتية مكفولة بأحد نظامين 

.  (1) حماية حقوق المربين عن طريق براءات ُتمنح لؤلصناف النباتية :األول
.  حماية حقوق المربين عن طريق نظام خاص بحماية األصناف النباتية:الثاني

بيد أنو لم تجز االتفاقية الجمع بين نوعي الحماية، فميس لمربي الصنف النباتي أن يجمع بين 
نوعي الحماية بالنسبة لذات الصنف النباتي، كما وأوجبت تمك المادة عمى الدول األعضاء في 

                                                 
 (كالبراءات التي تمنح ألصحاب االختراعات) (1)
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 بأن توفر نظامًا واحدًا – والتي تسمح تشريعاتيم الوطنية بتبني نظامي الحماية معًا –االتفاقية 
. فقط لحماية ذات الجنس أو النوع النباتي

وعميو نستطيع القول أن نظام الحماية المزدوجة لم يكن مسموحًا بو في ظل اتفاقية عام 
 إذ عمى الدول أن توفر لمربي الصنف النباتي سبيبًل واحدًا لمحماية بالنسبة لذات الجنس 1978

ن كان التشريع الوطني لمدولة العضو وعمى . يقرر الحماية المزدوجة أو النوع النباتي حتى وا 
الجانب اآلخر لم يكن جائزًا لمربي الصنف النباتي أن يتمتع بحماية حقو إال بموجب نظام واحد 

. فقط
 فقد خمت من نص مماثل لممادة الثانية الواردة في اتفاقية عام 1991أما عن اتفاقية عام 

.  ليرتفع بذلك الحظر الوارد بيا1978
ومؤدى ذلك تمتع مربي الصنف النباتي بالحماية المزدوجة عن طريق براءات األصناف 

بل قد يكون ذات الصنف النباتي . النباتية وكذا عن طريق النظام الخاص الذي قد تكفمو الدولة 
 ما لم يمثل ذلك تعارضًا طبقًا لتشريع الدولة التي تكفل تمك –محمي بموجب النظامين معًا 

. (2)- الحماية 
 

 

 (UPOV)حك يشتٍ انظُف انُثاذٍ فٍ ضىء اذفالُح انُىتىف : انًطهة انثاٍَ

واالسرثُاءاخ انًمشسج وحاالخ اسرُفاد رنك انحك ويذي ذمُُذ حمىق يشتٍ 

:- انظُف انُثاذٍ
 

: َـبق حك يشثٙ انظُف انُجبتٙ: انفشع األٔل

نطاق حك مرتي الصنف النثاتي في ضوء اتفاليح  ( أ)

 :1987عام 

أفردت المادة الخامسة بفقراتيا األربع النص عمى النطاق المرسوم لحق مربي الصنف النباتي 
ذلك أنيا جعمت لمربي الصنف النباتي حقًا يستمزم موافقتو وترخيصو المسبق ألي من الغير يريد 

: القيام بأي من األمور اآلتية
اإلنتاج لغرض التسويق التجاري  -1
 العرض لمبيع -2

 التسويق -3

 وُتعد مواد التكاثر الخضري في (1)وذلك لمواد التكاثر النباتي الخاصة بالمصنف المحمي
. حكم النبات الكامل

                                                 
 . حماية جنس أو نوع نباتي بنظام معين دون غيره – مع تمسكيا بنظام الحماية المزدوجة – إذ قد ترى الدولة  (2)

 .سىاء كاَد ذهك انًىاد نهركاثش انجُسٍ أو انخضشٌ  أو إػادج إَراجها  (1)
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ويمتد حق مربي الصنف النباتي إلى نباتات الزينة وأجزائيا التي يتم تسويقيا بغير غرض 
. التكاثر متى استخدمت تجارياً 

وطبقا لما تقدم فإن الحظر قاصر عمى استخدام أي مما سبق ذكره في األغراض التجارية، 
ومن ثم فاستخدام مواد التكاثر الخاصة بالصنف النباتي محل الحماية أو إعادة إنتاجيا لغير 
األغراض التجارية كأغراض البحث العممي أو إنتاج مزارع لمواد التكاثر أو استخداميا في 

محميات حفاظًا عمى ندرتيا فإنو يخرج من نطاق الحظر وال يستمزم بدوره ترخيصًا مسبقًا من 
. مربي الصنف النباتي

ويتبين من صياغة النص أنو استيدف حظر االستغبلل التجاري لممصنف محل الحماية أو 
مواد تكاثره بحيث أن الحظر يدور مع تمك العمة وجودًا وعدمًا فإذا ما انتفت تمك العمة انتفى 

ليس لغير مربي الصنف النباتي لذا فإنو يمكننا القول أنو وفي ضوء المادة سالفة البيان . الحظر
. الحق في استغاللو تجاريًا ما لم يرخص األخير لمغير بذلك

 

ن أجازت االتفاقية استخدام مواد التكاثر في غير األغراض التجارية  والجدير بالذكر أنو وا 
"Farmer's Privilege"" بامتياز المزارع"فإنيا بذلك تجيز ما يعرف 

  إذ يكون لممزارعين (2)
استخدام مواد تكاثر الصنف النباتي المحمي كالبذور والتقاوي والناتجة من المحصول في إعادة 
زراعة الصنف المحمي في السنوات القادمة دون ترخيص من مربي الصنف النباتي ودون دفع 
أي مقابل لو، كما ال تحظر االتفاقية عمى المزارعين إنتاج بذور وتقاوي وغيرىا من مواد التكاثر 
الخاصة بالصنف النباتي المحمي وتخزينيا وتبادليا فيما بينيم من أجل استخداميا في زراعة 

الصنف المحمي في السنوات المقبمة وذلك أيضًا دون ترخيص من مربي الصنف النباتي أو دفع 
. أي مقابل لو نظير ذلك، طالما أن ذلك ليس بغرض االستغبلل التجاري

ويبلحظ عمى ىذا النص أنو توسع في توفير امتياز المزارعين عمى حساب حق مربي 
وتخزين مواد تكاثره  الصنف النباتي ذلك أن التوسع في إعادة زراعة الصنف النباتي المحمي

ومبادلتيا فيما بين المزارعين من شأنو إشاعة ذلك الصنف النباتي بل قد يتجو بعض المزارعين 
إلى االتجار فيو بصورة غير عمنية جنيًا لمكاسب مالية بصدد صنف نباتي لم يكن ليم ثمة دور 

في استحداثو، وىو أمر من شأنو أن يقوض الحماية التي سعى إلييا مربي الصنف النباتي 
. لتنقمب تمك الحماية وبااًل عميو وىو أمر الشك أنو لم يدر بخمده 

وكان األولى باالتفاقية أن تجيز استخدام مواد التكاثر الخاصة باألصناف النباتية المحمية في 
األغراض العممية أو إلعادة زراعتيا في محميات حال ندرتيا دون التوسع الذي أدى إليو مفيوم 

. المادة الخامسة
                                                 

 (14) صفحة رقم –المرجع السابق -  الوطنية التدريبية حول الممكية الفكرية لمدبموماسيين (WIPO) حمقة الويبو  (2)
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نطاق حك مرتي الصنف النثاتي في ضوء اتفاليح  ( ب)

: 1991عام 

 لمربي الصنف النباتي حقًا استئثاريًا 1991 المبرمة عام (UPOV)منحت اتفاقية اليوبوف 
 من منع الغير من القيام بأي من األمور التالية إال 14/1عمى الصنف النباتي وردت بو المادة 

:- بعد الحصول عمى ترخيص بذلك من مربي الصنف النباتي
. إنتاج مواد تكاثر الصنف المحمي أو إعادة إنتاجيا -1
 .تييئة تمك المواد ألغراض التكاثر -2

 .عرضيا لمبيع  -3

 .بيعيا وتسويقيا -4

 .تصديرىا -5

 .استيرادىا -6

. تخزينيا ألي من األغراض سالفة الذكر -7
ويبلحظ عمى ىذا النص أنو قد قضى تمامًا عمى امتياز المزارعين الذي  توسعت فيو 

 إنتاج مواد التكاثر أو إعادة إنتاجيا وكذا تييئتيا 15 إذ حظرت المادة 1978اتفاقية عام 
ألغراض التكاثر وذلك أيًا كان الغرض من اإلنتاج أو إعادة اإلنتاج، وذلك عمى النقيض من 

.  والتي قيدت الحظر باالستخدام التجاري1978اتفاقية عام 
 حكمًا مستحدثًا مؤداه ضرورة حصول الغير 1991 من اتفاقية 14/2وأضافت المادة 

عمى ترخيص مربي الصنف النباتي لمباشرة أي عمل من األعمال المتقدمة فيما يتعمق بمواد 
بما في ذلك النبات بكاممو أو أجزاء النبات التي يتم الحصول عمييا  (كالحبوب والثمار)الحصاد 

عن طريق استعمال مواد تكاثر الصنف المحمي بدون ترخيص، ما لم تكن قد أتيحت لمربي 
. (1)الصنف النباتي فرصة معقولة لممارسة حقو عمى مواد التكاثر المذكورة 

يضاحًا لتمك الفكرة إذا اشترى المزارع مواد تكاثر الصنف النباتي المحمي من : (2) وا 
المربي أو حصل عمى ترخيص منو باستغبلليا واستخداميا في زراعة المصنف المحمي ، فبل 
يمتد الحق االستئثاري لممربي إلى مواد الحصاد الناتجة من زراعة الصنف المحمي ألن المربي 

أما إذا لم . قد باشر حقو عمى مواد التكاثر التي استخدمت في الزراعة ومنح لممزارع ترخيصًا بيا

                                                 
  بنصيا 2 /14 وىو ما عبرت عنو المادة  (1)

"… unless the breeder has had reasonable opportunity to exercise his right in relation to the said 

propagating material". 

 
 صفحة – المرجع السابق – الوطنية  التدريبية حول الممكية الفكرية لمدبموماسيين WIPO بخصوص ىذه األمثمة راجع  حمقة الويبو  (2)

 (15)رقم 
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تتح لممربي فرصة معقولة لمباشرة حقو االستئثاري عمى مواد التكاثر فيكون لو مباشرة الحق 
. االستئثاري عمى مواد الحصاد

: وكمثال تطبيقي عمى ذلك النص المستحدث
وقيده طبقًا لقانون الدولة العضو في إتحاد  (ي)قد استحدث صنفًا نباتيًا  (أ)نفترض أن 

(UPOV) طبقًا لنصوص اتفاقياتو ومن ثم أصبح متمتعًا بالحماية التي تضفييا اتفاقية 
(UPOV) 1991 المبرمة عام .

بزراعة الصنف النباتي المحمي بدون موافقة المربي في  (د)أحد رعايا الدولة  (ب)ثم قام 
. (UPOV)دولتو الغير عضو في اتفاقيات واتحاد اليوبوف 

من مباشرة حقو  (أ)فينا نجد أن إعمال القواعد المقررة في القانون الدولي ال تمكن 
االستئثاري ومن ثم فميست لو فرصة معقولة لممارسة حقو، ومن ثم فإن حقو االستئثاري قد تحول 

يكون لو مباشره حقو في أي من  ، ومن ثم(الحبوب والثمار)من مواد التكاثر إلى مواد الحصاد 
الدول التي يكون متمتعًا فييا بالحماية وذلك عمى مواد الحصاد التي يتم استيرادىا من الدولة 

. (د)
 

وال يكمف المربى بإثبات أنو لم تتح لو فرصة معقولة لممارسة حقو فيما يتعمق بمواد 
، بل يقع عبء اإلثبات عمى من يدعى أن المربى أتيحت لو النباتيالتكاثر الخاصة بالصنف 

 (1)ي فرصة معقولة لممارسة حقو عمى مواد  تكاثر الصنف المحم
بيد أن إطبلق يد مربي الصنف النباتي من شأنو أن يفضي إلى أن العنت بل قد يعمد 

بعض المربين إلى عدم المطالبة بحقوقيم رغم وجود الفرصة المعقولة لممارستيا انتظارًا 
لمباشرتيا عمى مواد الحصاد وال شك أنو سيكون من الصعب عمى المزارع إثبات توافر تمك 

في حين أن مربي الصنف . الفرصة المعقولة لممربي لممارسة حقو وعدم تمسك األخير بيا
 لجأ إلى – وىو األقدر عمى إثبات ذلك – بمباشرة حقو فإذا لم ُيمكن من ذلك (2)النباتي يمتزم 

. مباشرة حقو عمى مواد الحصاد
 نصًا يجيز لمدول األعضاء في 1991 من اتفاقية عام 14/3كما وتضمنت المادة 

االتفاقية توفير حماية لمربي الصنف النباتي من خبلل حماية المنتجات المصنوعة مباشرة من 

                                                 
(1)

  

WIPO Intellectual Property Handbook : Policy , Law and Use , ( 2001) , WIPO – Publication  No . 489 

(E), no.  5.639 p. 340   

 
 وىو التزام تفرضو القواعد العامة إذ يجب عمى صاحب الحق أن يباشر حقو ويبادر إلى حمايتو دون تقاعس بل قد يعاقب القانون  (2)

يتقادم : " من القانون المدني المصري التي تنص عمى أنو375صاحب الحق بتقاعسو عن استعمال حقو بحرمانو منو كنص المادة 
 .." واألراضي الزراعيةبخمس سنوات كل حق دوري متجدد ولو أقر بو المدين ، كأجرة المباني 

 



 56 

مواد الحصاد الخاصة بالصنف النباتي المحمي بموجب نصوص االتفاقية وذلك في حالة 
استخدام مواد الحصاد دون ترخيص من المربي إذ يكون لو في ىذه الحالة مباشرة حقو عمى تمك 

 .المنتجات المصنوعة من مواد الحصاد ما لم يكن لممربي فرصة معقولة لمباشرة حقو
 عمى حق 1991 من اتفاقية 14/4وتدعيمًا لحقوق مربي الصنف النباتي نصت المادة 

الدول األعضاء في إضافة بعض األمور األخرى التي يمزم لمباشرتيا الحصول عمى ترخيص من 
. مربي الصنف النباتي

 عمى امتداد 1991 المبرمة عام (UPOV) من اتفاقية اليوبوف 14/5وأخيرًا نصت المادة 
نطاق حماية مربي الصنف النباتي إلى األصناف المشتقة من الصنف المحمي وبعض األصناف 

 وذلك فيما 14/1األخرى ، إذ حظرت تمك المادة مباشرة أي من األعمال المذكورة في المادة 
: يتعمق بـ

األصناف المشتقة أساسًا من الصنف المحمي ، إذا لم يكن الصنف المحمي صنفًا  -1
. مشتقًا في حد ذاتو

 األصناف التي ال يمكن تمييزىا بوضوح عن الصنف محل الحماية -2

 .األصناف التي يقتضي إنتاجيا استعمال الصنف المحمي استعمااًل متكرراً  -3
 

االعتخُبءاد انًمشسح ػهٗ حك يشثٙ : انفشع انخبَٙ

: انظُف انُجبتٙ

 عمى االستثناءات الواردة عمى 1991 عام (UPOV) من اتفاقية اليوبوف 15نصت المادة 
.  الصنف النباتي مقسمة إياىا إلى استثناءات إجبارية وأخرى اختيارية حق مربي
 :االستثناءاخ اإلجثاريح ( أ)

 :- (ال يمتد إلى )استيمت االستثناءات اإلجبارية القول بأن حق مربي الصنف النباتي ال يشمل 
األعمال التي يتم القيام بيا بصفة شخصية ألغراض غير تجارية  -1
 (عمى سبيل التجربة)األعمال التي يتم القيام بيا لؤلغراض التجريبية  -2

أصناف نباتية أخرى ، وذلك فيما عدا  (أو استحداث )األعمال التي يتم القيام بيا لتربية  -3
 فيما 14/4 ، 14/1 وكذا األفعال المشار إلييا في المادة 14/5ما نص عميو في المادة 

 .يتعمق بأصناف أخرى من ىذا القبيل

: االستثناءاخ االختياريح ( ب)

 بعض االستثناءات االختيارية المتروك أمر 1991 من اتفاقية 15/2تضمنت المادة 
تقريرىا إلى حرية الدول األعضاء وىي تستيدف بتمك االستثناءات إتاحة قدر من الحرية 

. لممزارعين 
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 أراضييم ناتج إذ أجازت تمك المادة لمدول المتعاقدة السماح لممزارعين بأن يستعمموا في
الحصاد الذي حصموا عميو من زراعة الصنف النباتي المحمي أو األصناف المشتقة أساسًا 

من الصنف المحمي ، واألصناف التي ال يمكن تمييزىا بسيولة عنو، في إعادة زراعة 
:- غير أن ذلك االستثناء مرىون بتوافر عدة شروط. الصنف المحمي

أن تنص تمك الدول في تشريعاتيا الوطنية عمى منح المزارعين ىذا الحق  -1
زراعة الصنف أن يقتصر السماح لممزارعين عمى استعمال مواد الحصاد من أجل إعادة  -2

 .المحمي في أراضييم

 .أن يكون ذلك في حدود المعقول -3

 .أن تراعى المصالح المشروعة لمربي الصنف النباتي -4

 

: اعتُفبد حك يشثٙ انظُف انُجبتٙ: انفشع انخبنج

 استنفاد حقوق المربى صاحب الصنف 1991 ڤ من اتفاقية يوبو16عالجت المادة 
 أو (1)ووفقا ليذا النص يستنفد حق مربى النباتات فيما يتعمق بمواد الصنف المحمى . المحمى
 صنف مشتق أساسا من الصنف المحمى واألصناف األخرى التى يمتد إلييا نطاق حق أيبمواد 

 شكل آخر سواء بنفسو أو بأي التى باعيا المربى أو سوقيا 14/5 المادة فيالمربى المشار إلييا 
وىذا يعنى أن .  إقميم الدول المتعاقدة المعنية، أو بمواد مشتقة من المواد المذكورةفيبموافقتو 

المربى صاحب الصنف المحمى ال يجوز لو مباشرة حقو االستئثارى عمى المواد التى باعيا أو 
 إقميم الدولة المتعاقدة المعنية، ومن ثم يجوز لمغير في شكل آخر بنفسو أو بموافقتو بأيسوقيا 

 بدون – مثل العرض لمبيع والبيع والتخزين  -14/1 المادة فيمباشرة األعمال المنصوص عمييا 
 تنطويالحصول عمى ترخيص من المربى صاحب الصنف المحمى فيما عدا األعمال التى 

:  عمى
  . لمصنف المحمىإضافيتكاثر  -1
تصدير مواد الصنف المحمى إلى بمد ال يحمى األجناس أو األنواع النباتية التى  -2

.   إلييا الصنف، ما لم يكن الغرض من التصدير ىو االستيبلك ينتمي
 

: تمٛٛذ حمٕق يشثٗ انُجبتبد : انفشع انشاثغ

                                                 
(1 )

:  انظُف فُظد ػهً أَه "بمواد " يٍ االذفالُح انًمظىد  (2 )16 ولذ أوضحد انًادج 

ومادة  (2)مادة التكاثر ميما كان نوعيا ،  (1):  صنف بأي باالرتباط "المادة " ، يقصد بمصطمح  (1)ألغراض تطبيق الفقرة  ) 
( .  وكل منتج مصنوع مباشرة من مادة الحصاد  (3) ذلك النباتات الكاممة وأجزاء النباتات ، فيالحصاد بما 
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وقد أجازت .  تقييد ممارسة حقوق مربى النباتات1991 ڤ من يوبو17تناولت المادة 
 ممارسة حقوقو، في االتفاقية أن تضع قيودا عمى المربى فيالفقرة األولى منيا لمدول األطراف 

.   وضع ىذه القيود عمى وجود أسباب تتعمق بالمصمحة العامةفيغير أنيا قصرت حق الدول 
 في منظمة التجارة العالمية منح تراخيص إجبارية في وىذا النص يجيز لمدول األعضاء 

 منح تراخيص فيغير أن االتفاقية جعمت سمطة الدول المتعاقدة . مجال األصناف النباتية
:  إجبارية مقيدة بشرطين ىما

 17المادة ) عمى أسباب تتعمق بالمصمحة العامة اإلجباريأن يقتصر منح الترخيص  -1
(.  1فقرة 

 17المادة )أن تتخذ تدابير ضرورية لضمان حصول المربى عمى تعويض عادل  -2
(. 2فقرة 

 

:  يذح انحًبٚخ : انفشع انخبيظ

 حدا أدنى لمدة الحماية التى تمنحيا الدول 1991من اتفاقية اليوبوف 19وضعت المادة 
المتعاقدة لؤلصناف النباتية التى تتوافر فييا شروط الحماية، فأوجبت أال تقل مدة الحماية عن 

 سنة اعتبارا من 25، وأال تقل عن النباتيسنة اعتبارا من منح حق الحماية لمربى الصنف 20
 حقوق المربين 1991 ڤوقد دعمت اتفاقية يوبو. التاريخ المذكور بالنسبة إلى األشجار واألعناب

 ڤ اتفاقية يوبو فيفيما يتعمق بمدة الحماية، حيث أن الحد األدنى لمدة حماية األصناف النباتية 
.   سنة بالنسبة لؤلشجار واألعناب 18 سنة، و15 ىو 1978

 اتفاقية اليوبوف لؤلصناف النباتية ال فيومن الجدير بالذكر أن مدة الحماية المذكورة 
ولذلك .  الحماية لممربى ال من تاريخ إيداع طمب الحمايةفيتبدأ إال اعتبارًا من تاريخ منح الحق 

 لمدول المتعاقدة اتخاذ تدابير لحماية مربى 1978 ڤمن اتفاقية يوبو (3 )7فقد أجازت المادة 
 من األعمال التى تشكل اعتداء من الغير عمى المربى خبلل الفترة التى تبدأ من النباتيالصنف 

وال يوجد التزام عمى الدول المتعاقدة بتوفير تمك الحماية . إيداع الطمب وحتى تاريخ منح الحماية
ن كان ليا أن تفعل ذلك .  المؤقتة وا 

 منيا عمى الدول األطراف توفير حماية 13  فقد أوجبت المادة 1991 ڤأما اتفاقية يوبو
 خبلل الفترة من تاريخ إيداع طمب الحماية أو نشره وتاريخ منح حق النباتيمؤقتة لمربى الصنف 

حماية الصنف، وذلك بأن تتخذ التدابير البلزمة لضمان الحماية المؤقتة لحق المربى خبلل ىذه 
الفترة، عمى أن تتضمن ىذه التدابير عمى األقل حصول المربى عمى تعويض عادل ممن يقوم 

 القيام بيا إال بترخيص من المربى بعد منحو 14 عمل من األعمال التى تحظر المادة بأي
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 مواجية في لمدول األطراف أال تطبق أحكام الحماية المؤقتة إال 13وقد أجازت المادة . الحماية
. األشخاص الذين يكون المربى قد أحاطيم عممًا بإيداع الطمب 

  
انتُظٛى انتششٚؼٙ انًظش٘ : انًجحج انخبَٙ 

. نألطُبف انُجبتٛخ
 

عمى الدول األعضاء في منظمة  (TRIPS) من اتفاقية التربس 27فرضت المادة 
براءة االختراع أو نظام فعال : التجارة العالمية توفير حماية لؤلصناف النباتية ، إما عن طريق

 . (1)من نوع خاص ، أو نظام يمزج بين البراءة والنظام الخاص 
 بموجب القرار (WTO)وبانضمام جميورية مصر العربية إلى منظمة التجارة الدولية 

 فيي تعد مخاطبة بأحكام تمك االتفاقية طالما تم التصديق عمييا 1995 لسنة 72الجميوري رقم 
. من السمطة الوطنية

ومن خبلل أعمال المجان المتخصصة أثناء وضع تشريع الممكية الفكرية فقد اختار 
نما استحدث نظامًا المشرع المصري أال يوفر الحماية لؤلصناف النباتية عن طريق البراءات  وا 

 (2)خاصًا لحماية تمك األصناف النباتية وحقوق مربي تمك األصناف
 

:  استبعاد النباتات من الحماية عن طريق براءة االختراع في التشريع المصري
 حماية األصناف 2002 لسنة 82وىكذا فقد استبعد قانون حماية حقوق الممكية الفكرية رقم 

النباتية عن طريق البراءة حيث قررت المادة الثانية من القانون أال تمنح براءة اختراع لمنباتات 
.  والحيوانات أيًا كانت درجة ندرتيا أو غرابتيا

 

                                                 
(1)

  

Article 27/3 (b) 

Members shall provide for the protection of plant varieties either by patents or by an effective 

sui generis system or by any combination thereof.  The provisions of this subparagraph shall be 

reviewed four years after the date of entry into force of the WTO Agreement 

 
(2)

يبلحظ أن بعض الدول العربية تقوم بحماية األصناف النباتية عن طريق البراءات كالمممكة العربية السعودية إذ توفر الحماية   
لؤلصناف النباتية بموجب نظام براءات االختراع والتصميمات التخطيطية واألصناف النباتية والنماذج الصناعية والصادر بالمرسوم 

 ، وقد عبر ذلك التقنين عن حق المربي 20/7/1425 ىـ والذي دخل حيز النفاذ في 29/5/1425والصادر بتاريخ  (27/م)الممكي رقم  
" مالك البراءة النباتية"بمصطمح 

والذي أخضع حماية  -  [قانون حماية األصناف النباتية] 2000 لسنة 24أما في األردن فنجد  القانون رقم 
والذي عبر عن حق مربي الصنف " تسجيل األصناف النباتية "الصنف النباتي لنظام حماية خاص من خبلل 

 "المستنبط"النباتي فمصطمح 
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واختار المشرع المصري حماية األصناف النباتية عن طريق نظام من نوع خاص، حيث 
نظاما خاصا لحماية األصناف  ( 206 – 189المواد من  )وضع القانون في الكتاب الرابع 

 .  1991النباتية بتوافق في كثير من الوجوه مع أحكام اتفاقية اليوبوف 
 

انظُف انُثاذٍ يحم انحًاَح، وَطاق ذهك انحًاَح وانمُىد انرٍ : انًطهة األول

: لذ ذرشذة ػهُها
 

انظُف يحم انحًبٚخ ٔانششٔؽ انٕاجت : انفشع األٔل

: تٕافشْب فّٛ

من القانون تتمتع بالحماية األصناف النباتية المستنبطة في جميورية  (189)وفقا لممادة 
 وذلك بطريقة بيولوجية أو غير بيولوجيةمصر العربية أو في الخارج سواء تم التوصل إلييا 

 . متى قيدت في السجل الخاص باألصناف النباتية التي تمنح حق الحماية 
 فقد أوجب المشرع 1991 عام (UPOV)وعمى غرار ما تضمنتو اتفاقية اليوبوف 

من القانون أن يتوافر في الصنف النباتي محل الحماية الشروط ( 192)المصري في المادة 
:  اآلتية

. و التميز، والتجانس، والثبات، وأن يحمل تسمية خاصة بو, الجدة
: شرط الجدة** 

 من 6/1بما يتوافق مع حكم المادة -  المقصود بالجدة 192من المادة  (2)عرفت الفقرة 
فذكرت أن الصنف يكون جديدا إذا لم يقم مربي الصنف النباتي حتى - 1991اتفاقية يوبوف 

تاريخ تقديم الطمب ببيع مواد اإلكثار النباتي لمصنف أو تداوليا بنفسو أو بموافقتو ألغراض 
االستغبلل ، وال يفقد الصنف شرط الجدة إذا تم الطرح أو التداول في جميورية مصر العربية 

فإذا كان الطرح أو التداول قد تم في الخارج . لمدة ال تزيد عمى سنة سابقة عمى تقديم الطمب 
فيجب أال تزيد المدة عمى ست سنوات بالنسبة لؤلشجار واألعناب وأال تزيد عمي أربع سنوات 

.  بالنسبة لغيرىا من الحاصبلت الزراعية 
 

: شرط التميز** 
 يكون الصنف متميزا إذا أمكن تمييزه عن غيره من 192من المادة  (3)ووفقا لمفقرة 

ومن . األصناف المعروفة بصفة واحدة ظاىرة عمى األقل مع احتفاظو بيذه الصفة عند تكاثره 
الغني عن البيان أن الصفة الظاىرة التي تميز الصنف يجب أن يكون ليا قيمة اقتصادية يعتد 

.  بيا 
 

: أما عن شرط التجانس** 
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يقع في نطاق  - (أفراد الصنف النباتي)- فيكون الصنف متجانسا إذا كان االختبلف بين أفراده 
(.  4 فقرة 192مادة )المسموح بيا 

 

: وأخيرًا ثبات الصنف** 
 إذا لم تتغير خصائصو األساسية بتكرار –عند تكرار زراعتو - فيكون الصنف ثابتا

. إكثاره لفترة تحددىا البلئحة التنفيذية لمقانون 
ومن الجدير بالذكر أن مربي الصنف النباتي يتمتع بالحماية القانونية متى توافرت فيو 

. ( الفقرة األخيرة192مادة )الشروط المتقدمة سواء كان ذلك المربي شخصا طبيعيا أو اعتباريا 
 

: يذح انحًبٚخ: انفشع انخبَٙ

 من قانون حماية حقوق الممكية الفكرية مدة حماية األصناف النباتية 193حددت المادة 
بخمس وعشرين سنة بالنسبة لؤلشجار واألعناب وعشرين سنة بالنسبة لغيرىا من الحاصبلت 

 . الزراعية، تبدأ من تاريخ منح الحماية وليس من تاريخ تقديم طمب الحماية
 في فقرتيا الثانية حماية مؤقتة لمصنف النباتي منذ 193ومع ذلك فقد منحت المادة 

. إيداع طمب الحماية وحتى تاريخ نشر اإلعبلن عن قبول الطمب
 المتقدم بطمب –بيد أن أثر تمك الحماية قاصر عمى استحقاق مربي الصنف النباتي 

 لمتعويض العادل شريطة أن يكون المربي قد وجو إخطارا لمن قام باستغبلل الصنف –الحماية 
.  1991 من اتفاقية يوبوف 13وىذا الحكم يتوافق مع المادة . بإيداعو الطمب قبل منحو الحماية

 

يؼًٌٕ انحًبٚخ انًمشسح نًشثٙ انظُف :انفشع انخبنج

 : انُجبتٙ 

أو "إذا توافرت الشروط المتقدم ذكرىا والمتعمقة بالصنف محل الحماية فإنو يمنح مستنبط 
 (1)بحق استئثاريالصنف النباتي شيادة حق المربي ويتمتع من يحصل عمى ىذه الشيادة " مربي

، حيث أن (2)في استغبلل الصنف المحمي يخولو استغبللو تجاريا بأي صورة من الصور
مضمون ىذا الحق يتمثل في منع الغير من إنتاج أو إكثار أو تداول أو بيع أو تسويق أو استيراد 

 )أو تصدير مواد التكاثر الخاص بالصنف المحمي ما لم يحصل عمى موافقة كتابية من المربي 
  ( من القانون 194المادة 

                                                 

 من قانون حماية الممكية الفكرية المصري بخصوص الحق االستئثاري يتفق مع ما قررتو المادة 194 يبلحظ أن ما قررتو المادة  (1)
 بل من المبلحظ أن ذات النطاق الذي حددتو تمك االتفاقية التزم بو المشرع 1991 المبرمة عام (UPOV) من اتفاقية اليوبوف 14

. المصري سواء في حدود ذلك الحق أو في االستثناءات الواردة عميو
 . متى كانت صور االستغبلل تمك مشروعة بطبيعة الحال( 2)
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تنصب  من القانون المصري 194وجدير بالذكر أن الحماية المقررة وفقا لحكم المادة 
 ما لم تستخدم مواد الحصاد في التكاثر، كما ال فال تمتد إلى مواد الحصاد، عمى مواد التكاثر

.  (1)تمتد الحماية إلى المنتجات التي يتم تصنيعيا من الصنف المحمي
 

االعتخُبءاد انٕاسدح ػهٗ حك يشثٙ انظُف :انفشع انشاثغ

: انُجبتٙ

من الغير ال تمنع الحماية التي أضفاىا المشرع المصري عمى مربي الصنف النباتي 
: القيام بأي من األمور اآلتية

األنشطة غير التجارية واالستخدام بغرض اإلكثار الشخصي لناتج مادة اإلكثار بواسطة - 1 
.  المزارع عمى ارض في حيازتو الخاصة

ويرى البعض أن ذلك يمثل استثناًء يسمح لممزارعين باستخدام مواد تكاثر الصنف 
المحمي مثل البذور والتقاوي الناتجة من المحصول في إعادة زراعة الصنف المحمي في 

 Farmer’sالسنوات القادمة دون دفع أي مقابل مادي لممربي في ما يعرف بامتياز المزارع 

privilege  كما يسمح باستخدام الصنف المحمي ألغراض غير تجارية دون دفع أي مقابل 
 (2)لممربي، مثل تبادل البذور بين المزارعين

 . األنشطة المتصمة بالتجارب وبأغراض البحث العممي- 2
وقد أشارت المادة . وييدف ىذا االستثناء إلى تشجيع األنشطة المتصمة بالبحث العممي

األعمال التي يتم القيام بيا " إلى ىذا االستثناء تحت مسمى 1991 من اتفاقية اليوبوف 15
"  لؤلغراض التجريبية

 . أنشطة التربية والتيجين واالنتخاب وغيرىا التي تستيدف استنباط أصناف جديدة- 3
غير أن من المبلحظ أن القانون المصري لم يقيد ىذا االستثناء عن طريق التوسع في الحماية 

 من اتفاقية اليوبوف 14/5عمى خبلف المادة , لتشمل األصناف المشتقة من الصنف المحمي
(UPOV) 1991 عام. 

األنشطة التي تتعمق بأغراض التعميم والتدريب  - 4
أنشطة االستخدام واالستغبلل التجاري واالستيبلك لمادة المحصول والمواد األولية والوسيطة - 5

والمنتجات النيائية التي تصنع أو تستخرج من مادة المحصول بشكل مباشر أو غير مباشر سواء 
.  تمثمت مادة المحصول في ىيئة نبات كامل أو كانت جزءا منو

 

 : اعتُفبد حك انًشثٙ : انفشع انخبيظ

                                                 
(1)

 1991 عام (UPOV) من اتفاقية اليوبوف 14/5وفي ىذا الصدد يختمف المشرع عما قررتو المادة  

(2)
 (23) صفحة رقم – المرجع السابق – الوطنية  التدريبية حول الممكية الفكرية لمدبموماسيين WIPOحمقة الويبو  
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 من القانون قد أقرت مبدأ االستنفاد الدولي فنصت 198من الجدير بالذكر أن المادة 
:   عمى أنو

تستنفد حقوق المربي عمى مواد الصنف المحمي إذا طرحت لمتداول بمعرفتو أو بموافقتو خارج " 
جميورية مصر العربية ويحق لمغير في ىذه الحالة تداول أو بيع أو تسويق أو توزيع أو استيراد 
الصنف المحمي سواء في ىيئة مواد إكثار أو مواد محصول من نبات كامل أو أي جزء منو أو 

 . المنتجات المستخرجة أو المصنعة من المحصول أو غير ذلك من مكونات النبات
ويحق لممربي أن يمنع الغير من تصدير الصنف إذا كان التصدير يؤدي إلي إكثار 

ومع ذلك ال يحق لممربي منع الغير من تصدير . الصنف في بمد ال يتمتع الصنف فيو بالحماية
."  الصنف المحمي إلي أي دولة إذا كان الغرض منو ىو االستيبلك

 

انتشخٛض اإلججبس٘ ٔتمٛٛذ حمٕق : انفشع انغبدط

 : انًشثٙ

 من القانون يجوز لمكتب حماية األصناف النباتية أن يمنح بناء عمى 196وفقا لحكم المادة 
عرض وزير الزراعة وبعد موافقة لجنة وزارية تشكل بقرار من رئيس مجمس الوزراء، تراخيص 

: إجبارية باستخدام واستغبلل الصنف المحمي دون موافقة المربي وذلك
. في الحاالت التي تقتضييا المصمحة العامة -
 وكذلك في حاالت امتناع المربي عن إنتاج الصنف بمعرفتو أو توفير مواد اإلكثار  -

لمصنف المحمي أو رفضو منح حق استغبلل الصنف لمغير رغم مناسبة الشروط 
 .المعروضة عميو

 . أو قيامو بممارسات منافية لمتنافس -

ويستحق المربي تعويضا عادال مقابل منح الغير حق استخدام واستغبلل الصنف خبلل مدة 
.  الترخيص اإلجباري وتراعي في تقدير التعويض القيمة االقتصادية ليذا الصنف

ويجب عمى المرخص لو أن يمتزم بشروط الترخيص اإلجباري، وال يجوز لو التنازل عنو 
لمغير أو المساس بالحقوق األخرى لممربي أثناء مدة الترخيص وينتيي ىذا الترخيص بانتياء 

 من 197المادة )المدة المحددة لو ويمغي إذا خالف المرخص لو ألي شرط من شروط الترخيص 
 . (القانون 

 بناء عمى توصية المجنة الوزارية المشار – من القانون لوزير الزراعة 199كما أجازت المادة 
 أن يقيد مباشرة المربي لكل أو بعض حقوقو –من ىذا القانون  (196)إلييا في المادة 

المنصوص عمييا في ىذا القانون بأي صورة من الصور بيدف تحقيق المصمحة العامة وخاصة 
 : في األحوال اآلتية 
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إذا ظير لمصنف النباتي المحمي تأثير ضار عمى البيئة الطبيعية أو عمى سبلمة التنوع - 1
البيولوجي في جميورية مصر العربية، أو عمى القطاع الزراعي فييا، أو عمى حياة أو صحة 

 . اإلنسان أو الحيوان أو النبات
إذا ظير لمصنف النباتي المحمي تأثير اقتصادي أو اجتماعي ضار أو معوق لؤلنشطة - 2

.  الزراعية المحمية، أو إذا ظير لو استخدام يتناقض مع قيم ومعتقدات المجتمع
 

انتضاو انًشثٙ ثبنكشف ػٍ انًٕاد :انفشع انغبثغ 

انجٕٛنٕجٛخ انتٙ اػتًذ ػهٛٓب فٙ اعتُجبؽ انظُف 

 : انًشاد حًبٚتّ 

 عمى 2002 لسنة 82 من قانون حماية حقوق الممكية الفكرية رقم 200/1أوجبت المادة 
المربي الكشف عن المصدر الوراثي الذي اعتمد عميو الستنباط الصنف النباتي الجديد، ويشترط 

لتمتع الصنف النباتي الجديد بالحماية أن يكون المربي قد حصل عمى ذلك المصدر بطريق 
، واتفاقية 1992ويتفق ىذا الحكم مع اتفاقية التنوع البيولوجي لسنة . مشروع وفقا لمقانون المصري

 بإشراف 2001 نوفمبر 3المصادر الجينية لمنبات في مجال األغذية والزراعة التي أبرمت في 
 . التابعة لييئة األمم المتحدة  (الفاو)منظمة األغذية والزراعة 

 يمتد التزام المربي بالكشف عن المعمومات التراثية والخبرات 2 فقرة 200ووفقا لممادة 
التي تراكمت لدى الجماعات المحمية التي يكون المربي قد اعتمد عمييا في جيوده الستنباط ىذا 

 . الصنف النباتي الجديد
كما يمتزم المربي الذي يتعامل مع الموارد الوراثية المصرية بيدف استنباط أصناف جديدة 
مشتقة منيا بالحصول عمى موافقة الجية اإلدارية المختصة عمى ىذا التعامل، كما يتعيد باحترام 

المعارف التراثية المصرية كمصادر لما يكون قد توصل إليو من إنجازات استخدمت فييا تمك 
المعارف والخبرات، ويكون ذلك باإلعبلن عن المصدر المصري الذي استفاد منو ذلك المربي 

(.  3 فقرة 200مادة )وباقتسام العوائد التي يحققيا مع صاحب المصمحة  
وينشأ بوزارة الزراعة سجل لقيد الموارد الوراثية المصرية النباتية ، البرية والبمدية منيا 

( 4 فقرة 200مادة )
إجشاءاد تغجٛم األطُبف : انًجحج انخبنج

. انُجبتٛخ ٔيُح شٓبدح حك انًشثٙ

الشك أن األىمية التي تحتميا الحماية التي قررىا المشرع لؤلصناف النباتية ولحق مربي 
الصنف النباتي تستمزم دراسة األحكام الموضوعية الخاصة بتمك الحماية لمتعرف عمى نطاقيا 
وعمى االستثناءات الواردة عمييا لبيان اإلطار الحاكم لتمك الحماية وما تفرضو من التزام عمى 

. األغيار
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المنظمة إلجراءات تمك الحماية تكاد تبمغ ذات  وفي ذات الوقت فإن النصوص واألحكام
جراءات منح تمك الحماية– وعمى نحو تفصيمي –أىمية القواعد الموضوعية لتنظيميا  .   سبل وا 

ىذا وقد تكفمت البلئحة التنفيذية ببيان اإلجراءات الواجبة اإلتباع لتسجيل األصناف 
النباتية ومنح شيادة حق المربي ومن ثم تمتع صاحبيا بالحماية المقررة بموجب نصوص 

كما نظمت تمك البلئحة اإلجراءات المقررة في شأن طمب الترخيص اإلجباري باستعمال . التشريع
الصنف النباتي أو استغبللو، التعويض المقرر لصاحب الشأن وكذا حاالت شطب اسم الصنف 

وحتى المادة  (157)النباتي أو إلغاء شيادة حق المربي، وقد وردت تمك اإلجراءات من المواد 
(185 .)

بيد انو وقبل استعراض القواعد اإلجرائية الحاكمة لتمك الحماية يجدر بنا أن نشير إلى أن 
: الجية المختصة التي أناط بيا القانون تمقي طمبات الحصول عمى حماية األصناف النباتية ىي

في المادة رقم   قد نص 2002 لسنة 82 ذلك أن القانون رقم مكتب حماية األصناف النباتية
 عمى إنشاء مكتب بقرار من رئيس مجمس الوزراء يسمي مكتب حماية األصناف النباتية 190

يختص بتمقي الطمبات المقدمة لمحصول عمى حماية األصناف النباتية وفحصيا والبت فييا ومنح 
.  شيادة الحماية، وذلك طبقا لمقواعد واإلجراءات التي يحددىا قرار اإلنشاء

 بإنشاء مكتب حماية األصناف 2003 لسنة 492ىذا وقد أصدر رئيس مجمس الوزراء القرار رقم 
. النباتية

: ولذ َض رنك انمشاس فٍ يادذه األونً ػهً

 ينشأ مكتب يسمى مكتب حماية األصناف النباتية بوزارة الزراعة واستصبلح األراضي، عمى أن "
يصدر وزير الزراعة واستصبلح األراضي قرارا بتحديد تبعية المكتب داخل الييكل التنظيمي 

لموزارة بما يتفق واختصاصات المكتب التي يحددىا ىذا القرار ويحقق الحيادية التامة وسرعة أداء 
 ".ميامو

: كًا ولذ َض فٍ يادذه انثاَُح ػهً أَه 

ختص المكتب بتمقي طمبات حماية األصناف النباتية الجديدة عمى االستمارة المعدة لذلك ويتم ي"
قبول الطمبات وترقيميا وقيدىا في سجل األصناف النباتية وفحصيا والبت فييا وفقا لئلجراءات 

 ."التي يصدر بتحديدىا قرار من وزير الزراعة واستصبلح األراضي
: وَض رنك انمشاس فٍ يادذه انثانثح ػهً 

يمنح المكتب شيادة حق المربي لؤلصناف النباتية الجديدة التي تنطبق عمييا الشروط الواردة في "
 المشار إليو وذلك بناء عمى توصية المكتب 2002 لسنة 82الكتاب الرابع من القانون رقم 

 ."وموافقة وزير الزراعة واستصبلح األراضي عمى إصدار الشيادة
: وأخُشاً َظد انًادج انسادسح يٍ رنك انمشاس ػهً أَه

" . المشار إليو2002 لسنة 82يتمتع صاحب شيادة حق المربي بالحماية المقررة بالقانون رقم "
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 بإصدار – 2003 لسنة 1366 من قرار رئيس مجمس الوزراء رقم 156لنجد المادة 
البلئحة التنفيذية لمكتاب األول والثاني والرابع من قانون حماية حقوق الممكية الفكرية الصادر 

:  قد نصت عمى أنو– 2002 لسنة 82بالقانون رقم 
يختص مكتب حماية األصناف بتمقي الطمبات المقدمة لمحصول عمى حماية األصناف النباتية "

وفحصيا والبت فييا ، ومنح شيادة الحماية وفقًا ألحكام القانون وىذه البلئحة طبقًا لمقواعد 
" واإلجراءات المحددة في قرار إنشائو

:  يٍ راخ انالئحح ػهً أَه157وَظد انًادج 

تقدم طمبات الحصول عمى حماية الصنف النباتي إلى مكتب حماية األصناف النباتية عمى "
من ىذه  (156)االستمارة المعدة لذلك، وبإتباع القواعد واإلجراءات المشار إلييا في المادة  

 . (1)"البلئحة
عما عن سائر اإلجراءات والمراحل التي يمر بيا طمب حماية المصنف النباتي والحصول عمى 

:- شيادة حق المربي  فتتمخص في اآلتي 

                                                 
 إنشاء 2003 لسنة 492من البلئحة تعني اإلجراءات المحددة في القرار رقم  (156) اإلحالة إلى اإلجراءات المشار إلييا في المادة  (1)

مكتب حماية األصناف النباتية والتي أحال بدوره في مادتو الثانية إلى اإلجراءات التي يصدر بتحديدىا قرار من وزير الزراعة 
 باعتماد النماذج المقرر استخداميا بمكتب 2004 لسنة 2227واستصبلح األراضي ، ونفاذًا لذلك فقد أصدر وزير الزراعة القرار رقم 

 .حماية األصناف النباتية الجديدة،  محددًا لتمك النماذج ، وما يدون فييا من بيانات ، والمستندات التي يجب إرفاقيا
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: انششوط انًرؼهمح تطهة انحظىل ػهً شهادج حك انًشتٍ: أوالً 

يقدم الطمب وكما سمف القول إلى مكتب حماية األصناف النباتية وفقًا لبلستمارات 
:- من البلئحة التنفيذية أن يرفق بو (158)والنماذج المعدة لذلك، وأوجبت المادة 

 (1)اإليصال الدال عمى سداد الرسوم -1
 .بيان الوصف الفني لمصنف عمى االستمارة المعدة لذلك -2

 .شيادة إيداع عينة ممثمة لمصنف موضوع الطمب صادرة من بنك الموارد الوراثية -3

صورة معتمدة من الطمبات المقدمة إلى أي من الدول األجنبية لحماية ذات الصنف  -4
 .عمى أن يرفق بكل منيا ترجمة معتمدة بالمغة العربية

 . شيادة قيد المورد الوراثي في السجل  -5

وأجازت المادة في فقرتيا األخيرة لمطالب إرفاق أية مستندات أخرى عمى أن تكون  -6
 .  إذا لم تكن محررة بيامعتمدة ومترجمة إلى المغة العربية

 في الحالة التي يكون فييا قد تقدم بطمب –وفي سبيل إتاحة الفرصة لمقدم الطمب 
 فقد أجازت البلئحة في –( 5)، (4)، (3)الحماية دون استيفاء المستندات المذكورة في البنود 

. لمطالب أن يقدميا خبلل ميعاد أربعة أشير من تاريخ تقدمو بطمب الحماية (159)المادة 
 مع ما يترتب عمى ذلك –اعتبرت الطمب كأن لم يكن -  فقي فقرتيا الثانية –غير أن تمك المادة 

. إذ لم يستوفي الطالب أي من مستنداتو المذكورة خبلل ذلك الميعاد- (2)من آثار
 متتابعة من البلئحة عمى أن تعطى طمبات الحصول عمى الحماية أرقاماً  (160)ونصت المادة 

بترتيب تاريخ وساعة ورودىا، ويبدأ الترقيم في أول يناير من كل عام، ويعطى الطالب إيصااًل 
: يختم ومرفقاتو بخاتم المكتب، يشمل عمى البيانات اآلتية

. الرقم المتتابع لمطمب -1
 .اسم الطالب -2

 .تاريخ وساعة ورود الطمب -3

يسمى سجل األصناف النباتية  (161)كما وتقيد الطمبات في سجل خاص بالمكتب م 
: ويشتمل ىذا السجل عمى البيانات اآلتية

.  الرقم المتتابع لمطمب  -1
 .تاريخ وساعة ورود الطمب  -2

 .اسم المربي -3

                                                 
 تضمن الجدول الممحق بالبلئحة التنفيذية فئات الرسوم المستحقة عمى إجراءات منح شيادة حق المربي والمبين في ختام ىذه (1)

 .الدراسة
(2)

 2002 لسنة 82من القانون رقم  (193)ومنيا زوال الحماية المؤقتة التي أضفاىا المشرع عمى الطالب طبقًا لنص المادة  
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اسم الطالب أو وكيمو ولقبو وعنوان المراسمة أو اسم الكيان أو الشخص االعتباري  -4
 .الطالب وعنوانو وعنوان المراسمة

رقم إيداع عينة ممثمة من الصنف موضوع الطمب، وذلك في بنك الموارد الوراثية  -5
 . بغرض الحفظ والصيانة وبيانات الشيادة الدالة عمى ذلك أو الصورة الرسمية منيا 

 . اإلجراءات التي تتخذ في شأن الطمب -6

رقم وتاريخ القرار الوزاري الصادر بمنح شيادة حق المربي، ورقم الشيادة، واسم صاحب  -7
 (1)الحق في الحماية 

 .التصرفات واإلجراءات التي ترد عمى الصنف المحمي أو عمى الحق في استغبللو -8

اسم الصنف الذي تمت الموافقة عميو باإلضافة إلى األسماء األخرى التي يعرف بيا  -9
 . ىذا الصنف في بمد أو ببلد أخرى

 . جنس ونوع وصنف النوع النباتي التي ينتمي الصنف إلييا -10

 . ممخص لوصف الصنف  -11

 مكتب حماية –من البلئحة التنفيذية عمى إمساك المكتب  (162)ونصت المادة 
 لفيارس أبجدية يدوية والكترونية تشتمل عمى البيانات الخاصة بطمبات –المصنفات النباتية 

 السيما تمك التي تتعمق بسر –وحرصًا عمى حماية حقوق األطراف . الحصول عمى الحماية
في مرحمة تقديم الطمب من االعتداء -   أو سرية المصادر الوراثية Know Howالصنف 

عمييا أو انتياك أسرارىا فقد كفل نص المادة سرية الطمب المقدم وكذا مرفقاتو وذلك حتى تمام 
.  اإلعبلن عن قبول منح الحماية

لممكتب، بقرار مسبب، أن يكمف الطالب أو وكيمو بإجراء  (163)وأجازت المادة 
تعديبلت أو إستيفاءات عمى الطمب، ويخطر الطالب بيذا القرار بموجب كتاب موصى عميو بعمم 
الوصول، فإذا لم يقم الطالب بإجراء التعديبلت أو اإلستيفاءات المطموبة خبلل ثبلثة أشير من 

.  تاريخ حصول اإلخطار ُعد متنازاًل عن طمبو
 

: انششوط انًرؼهمح تانظُف انُثاذٍ يحم انحًاَح: ثاَُاً 

 عمى الشروط التي ينبغي توافرىا 2002 لسنة 82من القانون رقم  (192)نصت المادة 
في الصنف النباتي لمتمتع بالحماية التي قررىا المشرع من كون ذلك الصنف متصفًا بالجدة 

والتميز والتجانس والثبات أو يحمل تسمية خاصة بو، وقد أورد المشرع المقصود بتمك الشروط 
. غير أنو أحال بصدد شرط الثبات إلى البلئحة التنفيذية

                                                 
 وذلك إذا ُكممت اإلجراءات التي تقدم بيا الطالب بالنجاح وُمنح شيادة حق المربي  (1)
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من البلئحة التنفيذية بإيضاح ذلك إذ نصت عمى أن يكون  (164)لذا فقد تكفمت المادة 
الصنف النباتي ثابتًا إذا ظمت صفاتو األساسية دون تغيير بعد تكرار إكثاره المتتابع لمدة سنتين 

.  أو دورتين زراعيتين أييما أقل، أو في نياية كل دورة تكاثر في حالة وجود دورة معينة لمتكاثر
من ذات البلئحة عمى أن  (165)وفيما يتعمق بتسمية الصنف النباتي فقد نصت المادة 

 المكتب بناًء عمى اقتراح المربي، ويعرف ُيعطى أي صنف نباتي جديد اسمًا واحدًا، بموافقة
: الصنف بيذا االسم ويطرح بو في التداول، ويشترط في االسم ما يأتي

. أن يكون االسم من ثبلث كممات عمى األكثر سيمة النطق واالستعمال -1
 .ويجوز أن يتضمن االسم إلى جانب الكممات أرقامًا وحروفًا ال تجاوز أي منيا أربعة

أن يكون مغايرًا ألسم صنف أو أصناف قائمة تنتمي إلى نفس النوع الذي ينتمي إليو  -2
 . الصنف النباتي

أال يكون مطابقًا السم صنف أخر ُقّدم في أي دولة أو كيان عضو في اتفاقية لحماية  -3
طرفًا فييا أو تعامميا معاممة األصناف النباتية الجديدة تكون جميورية مصر العربية 

 . المثل

أن يتضمن اسم الصنف النباتي ما يتعارض مع اعتبارات النظام  (166)وحظرت المادة 
العام أو اآلداب أو ما يحدث المبس، أو يعوق االستخدام أو التسويق الحر لمصنف بعد انتياء 

.  فترة حمايتو 
وفي جميع األحوال ال يجوز أن يكون اسم الصنف ىو االسم الشائع لجنس أو لنوع النبات 

.  الذي ينتسب إليو الصنف النباتي الجديد
استخدام اسم الصنف النباتي ( 167)أما عن استخدام اسم الصنف النباتي فقد أوجبت المادة 

المحمي عند طرح الصنف لمبيع أو عند تسويق مادتو الوراثية سواء أثناء فترة الحماية أو بعد 
.  انتيائيا

لمكتب حماية األصناف النباتية شطب اسم الصنف النباتي  (168)ىذا وقد خّولت المادة 
: وذلك في حالتين

.  إذا قدم صاحب الحق أو أي شخص أخر أسبابًا معقولة لمشطب ( أ)
 . إذا قدم صاحب الحق أو أي شخص آخر حكمًا واجب النفاذ يحظر استعمال االسم ( ب)

ونصت تمك المادة في فقرتيا الثانية عمى إخطار صاحب الحق بذلك الشطب بكتاب 
موصى عميو مصحوبًا بعمم الوصول وذلك حتى يتمكن من اختيار اسم جديد لمصنف النباتي 

غير أن المادة أوجبت عميو اختيار ذلك االسم الجديد خبلل مدة ال تجاوز ثبلثين يومًا من تاريخ 
. الطمب أو تقديم الحكم الصادر بذلك 
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 وىو أمر –فإذا لم يقم صاحب الحق باختيار اسم جديد لمصنف النباتي كان لممكتب 
إنياء حق المربي إذا لم يقم صاحب الحق -  بناء عمى قرار من وزير الزراعة –جوازي لو 

(. 166)، (165)باختيار اسم جديد تراعى فيو أحكام المادتين 
 

: يُح شهادج حك انًشتٍ وحاالخ إنغائها: ثانثاً 

من البلئحة التنفيذية عمى أن يمنح المكتب المربي شيادة حق المربي  (169)نصت المادة 
إذا توافرت في الصنف النباتي شروط الحماية، ويصدر بمنح ىذه الحماية قرار من الوزير 

: وتتضمن الشيادة البيانات التالية . المختص
. رقم الشيادة وتاريخ تسجيميا -1
 . اسم وعنوان وجنسية صاحب الحق -2

 .اسم وعنوان وجنسية المربي -3

 . اسم الصنف النباتي واسم النوع واسم الجنس الذي ينتمي إليو الصنف  -4

 .تاريخ منح الشيادة، ومدة الحماية -5

 .رقم وتاريخ القرار الوزاري الصادر بشأن منح الحماية  -6

بصيانة الصنف المحمي التزام عمى صاحب شيادة حق المربي  (170)ورتبت المادة 
ومكوناتو الوراثية طوال فترة سريان حماية الصنف النباتي، وعميو أن يقدم لممكتب خبلل مدة ال 
تجاوز ثبلثة أشير من تاريخ منح الشيادة البيانات والوثائق والمواد المبلئمة لمتحقق من قيامو 

.  بيذه الصيانة
من البلئحة من أنو  (171)أما عن حاالت إلغاء شيادة حق المربي فقد ورد بيا نص المادة 

يجوز لموزير المختص، بقرار منو بناًء عمى طمب المكتب أو أي من أصحاب الشأن، إلغاء 
: شيادة حق المربي في أي من الحالتين اآلتيين

.  إذا ثبت أن الصنف المحمي لم يكن متمتعًا بشرط الجدة  ( أ)
 . إذا فقط الصنف المحمي أي شرط من شروط التميز أو التجانس أو الثبات ( ب)

ويحدد وزير الزراعة بقرار منو القواعد واإلجراءات الواجب إتباعيا إللغاء شيادة حق المربي 
. والتظمم من قرار اإللغاء 
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: طهة انرشخُض اإلجثاسٌ وحاالذه: ساتؼاً 

 منح التراخيص اإلجبارية 2002 لسنة 82من القانون رقم  (196)أجازت المادة رقم 
في الحاالت المنصوص عمييا فييا، وقد أفردت البلئحة التنفيذية األحكام المفصمة بشأن إجراءات 

. التقدم بطمب ذلك الترخيص وحاالتو وكذا التعويض المستحق لمربي الصنف النباتي
عمى أن يقدم طمب الحصول عمى الترخيص اإلجباري باستخدام واستغبلل  (172)فنصت المادة

.  الصنف النباتي المحمي إلى المكتب عمى االستمارة المعدة لذلك
وأما عن الجية المختصة بتمقي طمبات الترخيص اإلجباري فُيشكل بالمكتب بقرار من رئيسو، 

أمانة فنية تكون ميمتيا تمقي طمبات إصدار التراخيص اإلجباري، أو الحصول عمييا، وقيدىا في 
( 173م). سجل خاص بحسب تاريخ ورودىا، وتييئتيا لمعرض عمى المكتب لفحصيا

فحص طمبات الترخيص اإلجباري والتحقق من توافر الشروط  - (174م ) –ويتولى المكتب 
الشكمية والموضوعية المتطمبة قانونًا فييا، ويتم عرض نتائج الفحص بمذكرات مشفوعة بالرأي 

( 196)عمى الوزير المختص تمييدًا لعرضيا عمى المجنة الوزارية المنصوص عمييا في المادة 
. [وىي المجنة المشكمة بقرار رئيس مجمس الوزراء]من القانون 

: أما عن الحاالت التي يجوز فييا منح الترخيص اإلجباري فيي
.  الحاالت التي تقتضييا المصمحة العامة (أ)
 .امتناع المربي عن إنتاج الصنف المحمي بمعرفتو (ب)

.  امتناع المربي عن توفير مواد اإلكثار لمصنف المحمي (ج)
إذا لم يقم المربي بتوفير الصنف  (ج)، (ب)ويتحقق االمتناع المنصوص عميو في البند 

المحمي أو مواد إكثاره بالكميات المناسبة البلزمة الحتياجات السوق بعد انقضاء موسمين 
 .  متتاليين من تاريخ منح الحمايةزراعيين

رفض المربي منح حق استغبلل الصنف لمغير رغم مناسبة الشروط المعروضة عميو،  (د)
: ويراعى في تقدير مناسبة الشروط ما يأتي

. األىمية اإلستراتيجية لمصنف  -1
 . الفترة المتبقية من مدة الحماية المقررة لو -2

 .المقابل المعروض لقاء الترخيص االختياري -3

. المربي بالممارسات المضادة لمتنافسقيام  (ىـ)
منح الترخيص اإلجباري إال لمن تثبت قدرتو الجدية عمى  (176)ىذا ولم تجز المادة 

إنتاج الصنف المحمي ومواد إكثاره وذلك بمراعاة المدة والشروط والحدود التي يحددىا قرار منح 
. الترخيص
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 حال منح الغير ترخيصًا – المربي –وموازنة من المشرع لحق صاحب الصنف النباتي 
من القانون في فقرتيا الثانية  (196)إجباريًا بصدد المصنف المحمي فقد قرر المشرع في المادة 

حق المربي في الحصول عمى التعويض العادل مقابل منح الغير حق استخدام واستغبلل الصنف 
. المحمي وذلك خبلل مدة الترخيص اإلجباري، مع مراعاة القيمة االقتصادية لمصنف المحمي

تمك األحكام السابقة إذ عقدت االختصاص بتقدير  (177)ونفاذًا لذلك فقد فصّمت المادة 
التعويض إلى لجنة متخصصة يشكميا وزير الزراعة، وتراعي المجنة عند تقدير التعويض، عمى 

: األخص، ما يأتي
. الفترة المتبقية من مدة الحماية -1
 . حجم وقيمة اإلنتاج المرخص بو -2

 . حجم االستثمارات البلزمة إلنتاج في الطرح التجاري  -3

 .مدى توافر الصنف المماثل في السوق  -4

اإلصرار التي سببتيا الممارسات التعسفية لصاحب الصنف النباتي أو تمك المضادة  -5
 . لمتنافس

من  (196)ويعرض تقدير الجنة لمتعويض عمى المجنة الوزارية المنصوص عمييا في المادة 
. القانون لتحديد التعويض عمى ضوء ىذا التقدير

فإذا ما انتيت تمك المجنة إلى تحديد التعويض المستحق لمربي الصنف النباتي فإن مكتب 
 – بشكل فوري –حماية األصناف النباتية يخطر صاحب الحق في الصنف النباتي المحمي 

بقرار منح الترخيص اإلجباري وبالقرار الصادر بتقدير التعويض، وذلك بكتاب موصى عميو 
(. 178م)مصحوبًا بعمم الوصول 

 

 

: سجم لُذ انًىاسد انُثاذُح انًظشَح: خايساً 

من التقنين في فقرتيا األخيرة عمى أن ينشأ بوزارة الزراعة سجل  (200)نصت المادة 
إذ تقيد في ذلك السجل الموارد والمصادر . لقيد الموارد الوراثية المصرية النباتية، البرية والبمدية

. الوراثية التي اعتمد عمييا المربي في استنباط  الصنف النباتي الجديد
  (180)من القانون من أحكام فقد نصت المادة  (200)وتفصيبًل لما تضمنتو المادة 

التزام مربي الصنف النباتي باإلفصاح عن المصدر الوراثي لمصنف النباتي من البلئحة عمى 
الجديد المطموب حمايتو، وكذا عن المعمومات التراثية والخبرات المحمية التي يكون قد اعتمد 

. عمييا الستنباط الصنف الجديد، وذلك كمو عمى االستمارة المعدة لذلك
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ىو " البرنامج القومي لمموارد الوراثية النباتية " عمى أن يكون  (181)في المادة كما نصت 
الجية اإلدارية المختصة بمنح الموافقة بالتعامل مع الموارد الوراثية المصرية بيدف استنباط 

.  أصناف جديدة مشتقة منيا
أن يقدم -  إذا استنبط صنفو النباتي من موارد وراثية مصرية –ويشترط لمنح شيادة حق المربي 

. المربي ما يفيد موافقة الجية المذكورة عمى ذلك التعامل
 بناء عمى اقتراح من رئيس – يصدر وزير الزراعة –عمى أن  (182)كما ونصت المادة 

 قرارًا بتحديد ما يفرض عمى مربي الصنف النباتي من –البرنامج القومي لمموارد الوراثية النباتية 
مشاركة في الجيود البحثية، ومن نسبة من عوائد استخدامو لمورد وراثي مصري بريًا كان ىذا 

من  (200)المورد أو بمديًا، وأوجو استخدام عائد ىذه النسبة، وذلك تطبيقًا ألحكام المادة 
. القانون

:  ويراعى في ىذا التحديد باألخص ما يأتي 
. ما حققو الصنف النباتي من سبق تكنولوجي  -1
 . ما استخدم من معارف تراثية مصرية في إنتاج الصنف النباتي الجديد  -2

 . العائد التجاري الستغبلل الصنف النباتي الجديد  -3
 

 وباألخص اتفاقية عام (UPOV)وعمى ذات النسق الذي سارت عميو اتفاقيات اليوبوف 
 من البلئحة التنفيذية عمى أال يجوز أن تقل األصناف النباتية 184، فقد نصت المادة 1991

. (1)التي تسري عمييا أحكام الحماية عن عشرين جنسًا يصدر بتحديدىا قرار من وزير الزراعة
ولموزير بقرارات منو أن يضيف أجناسًا أخرى بما يحقق سريان أحكام الحماية عمى جميع 

.  األجناس النباتية المتاحة خبلل مدة ال تجاوز عشر سنوات من تاريخ العمل بالقانون

                                                 
 ، بتحديد األجناس النباتية التي تتمتع 2005 لسنة 807 ، 2005 لسنة 804ونفاذًا لذلك فقد أصدر وزير الزراعة القرارات أرقام  (1)

 أصنافيا بالحماية المقررة في قانون حماية حقوق الممكية الفكرية
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من القانون  (201)جدول فئات الرسوم عمى إجراءات منح شيادة حق المربي تطبيقًا لممادة 
 الرسـوم الخـدمة

 (أ  )مجموعة  
الشركات التي يكون رأس ماليا 

 50الصادر يزيد عن 
 ألف جنيو مصري (خمسين)

 
 (ب)مجموعة 

 فيما عدا ذلك

  جنيو25  جنيو100 التقدم بطمب لمحصول عمى شيادة حق المربي

  جنيو100  جنيو750 رسوم إصدار شيادة حق المربي

  طمب الموافقة عمى استبدال أو تصحيح اسم صنف نباتي
  جنيو150

 
  جنيو50

  طمب الطعن عن رفض طمب حماية لمصنف النباتي
  جنيو200

 
  جنيو50

  جنيو50  جنيو50 مصروفات النشر في جريدة المكتب 

  استخراج صورة طبق األصل من شيادة حق المربي
  جنيو150

 
  جنيو50

  جنيو150  جنيو500 نقل أو تحويل شيادة حق المربي

  جنيو50  جنيو150 االعتراض عمى منح حق الحماية

تسدد دفعة واحدة إلجمالي  )طمب الترخيص اإلجباري 
 (فترة الترخيص 

 جنيو عن 250  جنيو عن كل سنة250
 كل سنة

.وذلك مع إضافة قيمة الدمغات المستحقة وفقا لقانون الدمغة 
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