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[د.إبراهيم حممد عبيدات]

الكشف عن االخرتاع قبل نيل الرباءة
وأثره عىل معيار اجلدّ ة
(دراسة مقارنة)
*

د .إبراهيم حممد عبيدات

*

ملخص البحث
ملّا كان االخرتاع يعد من أهم العنارص األساسية يف عملية نمو وتطور احلياة
االقتصادية للدول ،فقد اجتهت الترشيعات إلقرار معايري هامة تتوقف عليها احلامية
القانونية لالخرتاع تتمثل باجلدة واالبتكار والتطبيق الصناعي ،وقد أثار املعيار األول
جدالً واسع ًا لدى الفقه القانوين تركزت حماوره بمفهوم اجلدّ ة ونطاقها وآلية تطبيقها
توافق ًا مع عنرص الرسية ،ونظر ًا ألمهية اجلدّ ة التي يتوقف عليها وجود احلامية القانونية
أو عدمها؛ فإهنا كانت حمور هذه الدراسة التي هدفت لتوضيح الوسائل والطرق التي
تضمن لالخرتاع إحاطته باحلامية القانونية من خالل بيان األحكام القانونية التي متكّن
املخرتع من املحافظة عىل جدّ ة االخرتاع يف ظل أوضاع يسودها ضبابية التطبيق،
و ُيرد ذلك إىل األوضاع التي تسبق التقدم لرباءة االخرتاع وما يالزمها من كشف عن
رسية االخرتاع وارتباطها بمعيار اجلدّ ة؛ ففي أوضاع معينة يؤدي الكشف عن
االخرتاع لدخوله يف الفن الصناعي السائد ألنه يفقد اجلدّ ة ،ويف أوضاع أخرى ال
يدخل االخرتاع يف الفن الصناعي السائد ألن الكشف ال ُيفقده معيار اجلدة وبالتايل
تتحقق فيه احلامية القانونية بحصوله عىل براءة اخرتاع.

 أجيز للنرش بتاريخ .2014/10/2
 أستاذ القانون التجاري املساعد  /قانون ملكية فكرية – كلية القانون – جامعة الريموك .
[العدد الثامن والستون  -حمرم 1438هـ أكتوبر ]2016
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املقدمة
معوقات
بدأت فكرة اإلنتاج التي تعتمد عىل ثمرة األفكار وحرية تطبيقها دون ّ
تتبلور وتظهر كواحدة من أهم املكنات االقتصادية الفاعلة ،مما حدا بالبرشية إىل
إجياد نظام حيمي هذه األفكار من التشويه والضياع لفائدهتا وخري بقائها فنشأت
االخرتاعات ،األمر الذي تطلب تأسيس نظام مللكيتها ضامن ًا هلذه احلقوق ،من هنا
ظهر االخرتاع كمفهوم قانوين ُف ّّس بأنه فكرة إبداعية جديدة جتول يف خيال مبدعها
القادر عىل جتسيد وتنفيذ هذه الفكرة عىل أرض الواقع بوالدة اخرتاع يفيد يف تقدم
البرشية ويفي باحتياجاهتا من جهة ،ويمنح املخرتع حقوق ًا استئثارية للمحافظة عىل
ملكية اخرتاعه بعد الوفاء باملتطلبات القانونية الستحقاق تلك احلامية من جهة
أخرى.
أمهية الدراسة:
تكمن أمهية هذه الدراسة بعدّ ة حمددات يمكن إجيازها عىل النحو التايل:
جتسده من قيم
أوالً :تعترب االخرتاعات من أهم مفردات امللكية الفكرية بام ّ
فكرية ومادية تساهم يف تطور ونمو الدول اقتصادي ًا واجتامعي ًا وسياسي ًا ،باإلضافة
إىل أهنا تعدّ من ركائز العملية االقتصادية عموم ًا.
ثاني ًا :تتحقق احلامية القانونية لالخرتاع إذا استوفت ثالثة معايري أساسية هي:
اجلدّ ة ،واالبتكار ،والقابلية للتطبيق الصناعي ،ويعد املعيار األول من أهم تلك
ٍ
وجود أو عد ٍم لالخرتاع ،كام أن احلامية القانونية لالخرتاع ال
املعايري ملا يعنيه من
تتحقق إال بوجوده عىل اإلطالق ،وهذا يعني بالرضورة حمافظة املخرتع عىل رس
اخرتاعه حلني إيداعه لنيل الرباءة ،وإذا ما ختلف عن ذلك وتم الكشف عن رسية
هذا االخرتاع؛ فإن هذا يعني فقدانه ملعيار اجلدّ ة ودخوله يف الفن الصناعي السائد،
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وبالتايل ال يمكن احلصول عىل براءة عن ذلك االخرتاع.
ثالث ًا :إن أمهية هذا املوضوع تتمثل بالتطرق لبيان األحكام القانونية للكشف
عن رسية االخرتاع قبل احلصول عىل الرباءة ،من خالل بيان األحوال التي جيوز فيها
الكشف عن االخرتاع مع احتفاظه باجلدّ ة؛ وتلك التي تُفقده معيار اجلدّ ة وتُدخله يف
الفن الصناعي السائد.
إشكالية الدراسة:
حينام يكشف املخرتع عن رس اخرتاعه للمجتمع لإلفادة منه جيب عىل األخري
إيفاء املخرتع حقه يف استثامر االخرتاع ومحايته من التعدي عليه ،هلذا أوجدت الدول
ترشيعات تنظم ملكية االخرتاع ،وتفي املخرتع حقه من خالل منحه براءة اخرتاع
بعد أن يفي بكافة الواجبات واملعايري التي تتطلبها تلك الترشيعات ،ومن أمهها
إيداع طلب تسجيل هذا االخرتاع لدى اجلهة املختصة .ولكن يبقى التساؤل فيام إذا
وتّسب رس هذا
غفل املخرتع عن هذا الواجب ومل يلجأ إىل تسجيل اخرتاعه
ّ
االخرتاع إىل الغري ،سواء عن طريقه أو عن طريق املكلف بحفظ رسيته ،فام هو
مصري االخرتاع؟ وهل يبقى جديد ًا؟ أم تزول عنه هذه الصفة التي هي رشط أسايس
حلامية االخرتاع؟.
منهج الدراسة:
تتسم هذه الدراسة بالصبغة الوصفية والتحليلية ألهنا تركز عىل وصف ولحليل
القواعد التي أقرهتا الترشيعات واالتفاقيات ضمن نصوصها ،وكذلك املبادئ
القضائية واالجتاهات الفقهية ألجل الوصول إىل مفاهيم حمددة تتالءم وواقع
لتسهل لحقيق النتائج املرجوة منها؛ وعىل ذلك تم اعتامد املنهج الوصفي
الدراسة
ّ
واملنهج التحلييل ،وبام أن املبادئ الرئيسية بشأن االخرتاعات تم إقرارها بموجب
االتفاقيات الدولية التي انعكست عىل الترشيعات الوطنية بالرضورة ،فكان ال بد
من البحث يف تلك املبادئ ومقارنتها بالترشيعات املقارنة لبيان مدى االتفاق
[العدد الثامن والستون  -حمرم 1438هـ أكتوبر ]2016
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واالختالف –إن ُوجد -ضمن معايري احلدود الدنيا حلامية االخرتاع ،وعىل هذا
األساس تم االعتامد بشكل كبري عىل املنهج املقارن للوفاء هبذا اهلدف ،وهبذا يتحقق
يف هذه الدراسة غايتها التي هتدف إىل بيان مدى استجابتها لإلشكالية بأسلوب
يعطي تصور ًا واضح ًا عن موضوع الدراسة وما ترمي إىل لحقيقه.
تقسيم الدراسة:
تصدّ ت هذه الدراسة لإلجابة عىل اإلشكاليات من خالل طرحها هلذه املفاهيم
يف حمورين رئيسني يلبيان حاجتها يف بيان ماه ّية وأمه ّية املوضوع وحيثياته ،وصوالً
املرجوة من الدراسة ،وعىل ذلك تم تقسيم الدراسة إىل
إىل اإلدراك الشامل للنتائج
ّ
مبحثني رئيسني :األول منهام يتصدى ملفهوم اجلدّ ة يف االخرتاعات ،ويبحث يف بيان
ٍ
كمطلب أول،
ماهية االخرتاع والرباءة التي يستحقها كقاعدة قانونية توجب محايته
ٍ
ٍ
كمطلب ثان .أما املبحث
وكذلك يف تعريف رشط اجلدة وعالقته بّسية االخرتاع
الثاين ،فيبحث يف حدود الكشف عن رسية االخرتاع ،من حيث بيان الكشف
ٍ
كمطلب أول ،وبيان الكشف الذي ال يرتتب
املرتتب عليه فقدان اجلدّ ة يف االخرتاع
ٍ
ٍ
كمطلب ثان .وقد تم بحث هذا املوضوع يف الترشيع
عليه فقدان اجلدة يف االخرتاع
األردين والترشيع املقارن ،وكذلك يف االتفاقيات الدولية بحث ًا تفصيلي ًا متعمق ًا،
وذلك من خالل الرجوع إىل مراجع متعددة بحثت فيه.

املبحث األول :
مفهوم اجلدّ ة يف االخرتاعات

أولت الدول اهتامم ًا واسع ًا بحقوق امللكية الفكرية عىل وجه العموم ،وأخذ
هذ االهتامم شك ً
ال متسارع ًا يتالءم مع التطور الشامل يف املجتمعات البرشية
وخصوص ًا يف املجاالت الصناعية ،فربزت لدينا ترشيعات امللكية الصناعية بشكل
كبري لتتالءم مع هذه التطورات ،وقد تبوأت ترشيعات براءات االخرتاع األولوية يف
اهتاممها ملا هلا من تأثري كبري عىل العمليات االقتصادية عموم ًا .يتطرق هذا املبحث
428
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بوجه عام لتعريف اجلدّ ة وعالقتها بالّسية يف جمال االخرتاعات ،وقبل اخلوض يف
مفهوم الّسية البد من التطرق بإجياز وإحاطة ملفهوم االخرتاع والرباءة التي
يستحقها ،وذلك إلضفاء سمة الشمولية عىل هذه الدراسة ،هلذا سيتم تعريف
االخرتاع والرباءة التي يستحقها يف املطلب األول ،ومن ثم البحث يف رشط اجلدّ ة
الذي يبني أمهية الّسية تفصي ً
ال يف املطلب الثاين.

املطلب األول:
ماهية االخرتاع

تربز أمهية االخرتاع باعتباره ثمرة الفكر اإلنساين الذي يتجسد عىل أرض
الواقع بإجياد يشء جديد يف أي جمال من جماالت التقنية مل يكن معروف ًا أو متداوالً
فيها ،ولكي لحقق الفكرة معايري االخرتاع جيب أن تتصف باالبتكارية التي تتجاوز
الفن الصناعي القائم بحيث تقدم ح ًّ
ال ملشكلة معينة يف املجاالت الصناعية ،بمعنى
أن تكون قابلة للتطبيق الصناعي؛ مما حيتم بالرضورة أن يكون االخرتاع الناتج عن
هذه الفكرة جديد ًا مل يسبق التوصل إليه ،فإذا ما لحققت هذه املعايري مجيعها استحق
االخرتاع احلامية القانونية بموجب شهادة احلامية التي تسمى براءة اخرتاع.
ولتوضيح هذه املفاهيم تفصي ً
ال سيتناول هذا املطلب تعريف االخرتاع (الفرع
األول) ،وبعد ذلك تعريف براءة االخرتاع (الفرع الثاين).

الفرع األول:
تعريف االخرتاع

تطرق الفقه لتعريف االخرتاع ،حيث تعددت التعريفات هلذا املفهوم القانوين،
ٍ
ٍ
شاملة لالخرتاع من خالل بيان
صورة
وقد تركزت هذه التعريفات عىل إضفاء
السامت األساسية التي يقوم عليها ،فقد عرفه البعض عىل أنه "ابتكار جديد غري
معروف أو مستعمل من قبل اآلخرين"( ،)1فيام عرفه آخرون بأنه "أية مادة ،آلة،
(1) - Deborah Bouchoux, Patent Law for Paralegals, 57(2009).
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توليفة ،طريقة صنع جديدة أو أي تطوير جديد لالستعامل تم التوصل إليه"(،)2
وتوسع البعض اآلخر بتعريفه حينام اعتربه "كل اكتشاف أو ابتكار جديد قابل
ّ
لالستغالل الصناعي ،سواء كان ذلك االكتشاف أو االبتكار متعلق ًا بمنتجات
صناعية جديدة أم بطرق ووسائل مستحدثه أو هبام مع ًا"( ،)3وذهب آخرون إىل القول
بأنه "يقوم عىل جناحني أوهلام اخليال والفكرة ،وثانيهام القدرة عىل جتسيد هذا اخليال
وهذه الفكرة ،أي أنه تزاوج بني فكر حي ّلق يف الفضاء وبني توافر اإلمكانيات
التكنولوجية التي متكن من لحقيقه"(.)4
وتطرق القضاء كذلك لتعريف االخرتاع ،حيث ب ّينت حمكمة العدل العليا
األردنية بأنه "فكرة ابتكارية جتاوز تطور الفن الصناعي القائم والتحسينات التي
تؤدي إىل زيادة اإلنتاج أو لحقيق مزايا فنية أو اقتصادية يف الصناعة مما تتوصل إليه
عرفت املحكمة اإلدارية العليا املرصية
عادة اخلربة العادية أو املهارة الفنية"( ،)5كام ّ
االخرتاع بأنه "تقديم ٍ
يشء جديد للمجتمع مل يكن موجود ًا من قبل ،وقوامه أو مم ّيزه
أن يكون فكرة ابتكارية أو نشاط ًا يتجاوز الفن الصناعي القائم أو التعديالت اجلزئية
غري اجلوهرية التي ال تغيب عن رجل الصناعة املتخصص يف حدود املعلومات
اجلارية والتي هي وليدة املهارة احلرفية وحدها ،ومثل هذه الصور تدخل يف نطاق
الصناعة ال نطاق االخرتاع"(.)6
وتناولت بعض الترشيعات املقارنة االخرتاع بالتعريف ،يف حني أن البعض
عرفه املرشع األردين عىل أنه "أي
اآلخر مل يتطرق لتعريفه تارك ًا ذلك للفقه ،فقد ّ
فكرة إبداعية يتوصل إليها املخرتع يف أي من جماالت التقنية وتتعلق بمنتج أو بطريقة
(2) David Pressman, Patent it Yourself, Your Step-By-Step Guide to filing at the U.S Patent
Office, 9(2012).

()3
()4
()5
()6

صالح الدين الناهي ،الوجيز يف امللكية الصناعية والتجارية.)1983( 67 ،
حممد حسني عباس ،امللكية الصناعية واملحل التجاري.)1971(57 ،
عدل عليا  ،90/219جملة نقابة املحامني. )1991(1038 ،
جمموعة مبادئ املحكمة اإلدارية العليا املرصية ،العدد الثاين.100 ،
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أو بكليهام ،تؤدي عملي ًا إىل حل مشكلة معينة يف أي من هذه املجاالت"( ،)7واجته
عرف االخرتاع عىل أنه "الفكرة التي يتوصل إليها
املرشع اإلمارايت هذا االجتاه حينام ّ
ٍ
ٍ
أي خمرتع وتتيح عملي ًا ح ًّ
معينة يف جمال التكنولوجيا"(،)8
ملشكلة
ال فني ًا جديد ًا
و ُيالحظ أن املرشع اإلمارايت أغفل قصد ًا جماالت ابتكار االخرتاع وهي املنتج
وطريقة الصنع ،تارك ًا ذلك لتفصيالت األحكام املتعلقة برشوط منح االخرتاع يف
املادة الرابعة من القانون ،فيام اجته املرشع املرصي إىل عدم تعريف االخرتاع واكتفى
بتحديد الرشوط الواجب توافرها فيه كي يستحق الرباءة عنه ،حيث اشرتط منح
الرباءة عن االخرتاع القابل للتطبيق الصناعي ،وكذلك أن يكون جديد ًا ويمثل فكرة
إبداعية أو مبتكرة ،سواء كان االخرتاع متعلق ًا بمنتجات صناعية جديدة أو بطريقة
صناعية مستحدثة أو بتطبيق جديد لطرق صناعية معروفة( ،)9فيام اكتفى املرشع
وعرف الطريقة
األمريكي بتعريف االخرتاع عىل أنه "اخرتاع أو ابتكار"(،)10
ّ
( )Processأهنا "العملية ،الفن أو األسلوب ،وتشمل االستعامل اجلديد للطرق
املعروفة ،اآللة ،التصنيع ،توليفة(جتميع) املادة ،األدوات"( ،)11وعليه يمكن تعريف
االخرتاع عىل أنه "فكرة إبداعية مل يسبق التوصل إليها تتجسد بمنتج أو طريقة صنع
أو كليهام ،جيب محايتها قانون ًا لقاء الكشف عنها لفائدة اجلمهور".

الفرع الثاين :
تعريف براءة االخرتاع

عرفها البعض بأهنا "الوثيقة التي
تناول الفقه براءة االخرتاع بالتعريف ،حيث ّ
تصدرها الدولة للمخرتع اعرتاف ًا منها بحقه فيام اخرتع ،وكذلك املكتشف فيام
( )7املادة  2من قانون براءات االخرتاع األردين رقم  32لسنة .1999
( )8املادة  1من قانون تنظيم ومحاية امللكية الصناعية لرباءات االخرتاع والرسوم والنامذج الصناعية اإلمارايت
رقم  17لسنة .2002
( )9املادة  1من قانون محاية امللكية الفكرية املرصي رقم  82لسنة .2002
(10) U.S.C 135 §100(a).
(11) U.S.C 135 §100(b).
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اكتشف"( ،)12وعرفها آخرون بأهنا "السند الذي تسلمه السلطات الرسمية بالدولة،
عرب هيئة متخصصة بامللكية الصناعية للشخص الذي توفرت فيه رشوط املخرتع
القانونية بحيث يعطيه هذا السند االستئثار باستغالل ما اخرتعه"( ،)13ومل تغفل
الترشيعات املقارنة تعريف براءة االخرتاع ،فقد عرفها املرشع األردين بأهنا "الشهادة
املمنوحة حلامية االخرتاع"( ،)14أما املرشع اإلمارايت فقد عرفها عىل أهنا "سند احلامية
الذي متنحه إدارة امللكية الصناعية باسم الدولة عن االخرتاع"(.)15
ومل تتطرق اتفاقية تربس لتعريف حمدد لرباءة االخرتاع ،ولكنها حددت
املجاالت التي يمكن احلصول فيها عىل براءات اخرتاع ،وأوهلام املنتجات الصناعية،
ومل لحدد االتفاقية صفة ونوع تلك املنتجات ولكنها وضعتها عىل إطالقها ،فكل
منتج صناعي جديد يمكنه احلصول عىل براءة اخرتاع لحميه ،وثانيهام العمليات
الصناعية ،ومل لحدد االتفاقية كذلك طبيعة هذه العمليات بل تركتها عىل إطالقها،
وب ّينت نطاق املنتجات أو العمليات الصناعية الذي يتحدد يف كافة ميادين
التكنولوجيا املتطورة وعىل وجه اإلطالق ،وهي بذلك مل لحدد نوع املجال
التكنولوجي الذي تنطبق عليه رشوط احلامية ،ولكنها اشرتطت يف املنتجات أو
العمليات الصناعية معايري اجلدّ ة واالبتكار والقابلية لالستخدام الصناعي؛ ألجل
لحقق احلامية هلا بموجب ترشيعات براءة االخرتاع( ،)16وبالنظر للتعريفات السابقة،
يمكن القول إن براءة االخرتاع ما هي إال شهادة محاية لالخرتاع متنحها سلطة
ختوله ملكية االخرتاع لقاء الكشف عن اخرتاعه
التسجيل يف الدولة للمخرتع ّ
للجمهور وملدة حمددة وبرشوط معينة .وهذا ما يقودنا للحديث عن جدّ ة االخرتاع.

()12
()13
()14
()15
()16
432
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محد اهلل حممد محد اهلل ،الوجيز يف امللكية الصناعية والتجارية.)1997(11 ،
حممد الفروجي ،امللكية الصناعية والتجارية وتطبيقاهتا ودعواها املدنية واجلزائية.)2002(15 ،
انظر املادة /2أ من قانون براءات االخرتاع األردين ،سابق.
انظر املادة  1من قانون براءات االخرتاع اإلمارايت ،سابق.
انظر املادة  27من اتفاقية اجلوانب املتصلة بالتجارة من حقوق امللكية الفكرية (تربس).)1994( ،
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املطلب الثاين :
تعريف اجلدّ ة وعالقتها برس ّية االخرتاع
تعترب الّسية يف جمال االخرتاعات من املعايري اهلامة التي جيب لحققها يف
معلومات االخرتاع ،والسبب يف ذلك يرجع إىل استحقاقات احلامية القانونية التي
طي الكتامن حتى يتسنى ملالكه إيداعه لطلب الرباءة.
تتطلب رضورة إبقاء االخرتاع ّ
واحلقيقة أن االخرتاعات تتميز عن باقي عنارص امللكية الصناعية برضورة توافر
الّسية املطلقة فيها؛ ألن هذا يؤدي إىل لحقق عنرص اجلدّ ة املطلقة بام يعنيه من اختاذ
التدابري الالزمة للمحافظة عىل االخرتاع بعدم الكشف عنه وإبقائه يف نطاق الّسية،
وبالنظر إىل عالقة الّسية باجلدّ ة يمكن القول إن الّسية تعترب من أهم الركائز التي
تستند إليها جدّ ة االخرتاع ،حيث تدور معها وجود ًا وعدم ًا ،فام املقصود بالّسية
(الفرع األول)؟ وما عالقتها باجلدّ ة الواجب لحققها يف االخرتاع(الفرع الثاين)؟.

الفرع األول:
مضمون رسية االخرتاع

تتبلور الفكرة األساسية يف مفهوم اجلدّ ة بمدى لحقق الّسية ،أي مدى علم
الغري بّس االخرتاع قبل حصوله عىل الرباءة ،فال يكفي للحصول عىل الرباءة أن
يكون االخرتاع جديد ًا عىل الفن الصناعي السائد ،بل جيب أن يكون غري معروف
من قبل الغري قبل طلب الرباءة( ،)17وبالتايل إذا تم كشف رس االخرتاع سواء من قبل
املخرتع أو من قبل الغري ،أصبح االخرتاع متاح ًا للعامة بحيث يستطيع أي كان
استغالله دون الرجوع إىل املخرتع األصيل لطلب الرتخيص باالستغالل أو
االستعامل ،وال يعترب يف هذه احلالة متعدّ ي ًا عىل حق يملكه املخرتع األصيل ،ويف
املقابل فان املخرتع األصيل ال يمكنه احلصول عىل براءة اخرتاع النتفاء عنرص اجلدة؛
(17) Robert P. Merges, Priority and Novelty Under the AIA, 27Berkeley Technology Law
Journal, (1023), 1036(2012).
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ألنه مل حيرص عىل كتامن رس اخرتاعه( .)18والراجح أن الّسية جيب أن تتحقق يف
االخرتاع قبل أن يتقدم املخرتع بطلب الرباءة عنه ،واحلكمة من وراء ذلك لحقيق
اجلدّ ة املطلقة ،وقرينة عىل أن املخرتع هو صاحب األسبقية يف نسبة االخرتاع إليه(،)19
جيل للقواعد الترشيعية ألن العربة يف ذلك لحتم عىل املخرتع
وهذا بالطبع تفسري ّ
املحافظة عىل رسية اخرتاعه بعدم إذاعة أرساره ،وإذا ما أقدم عىل ذلك ترتفع عنه
احلامية القانونية مما يعني حرمانه من استغالل اخرتاعه مالي ًا(.)20

الفرع الثاين:
حتقق اجلدّ ة يف االخرتاع

اشرتطت الترشيعات توافر اجلدّ ة يف االخرتاع ،وتفاوتت أحكامها يف لحديد
ماهية اجلدّ ة وأحوال لحققها يف االخرتاع ،فقد اشرتط املرشع األردين لتحقق اجلدّ ة
أن يكون االخرتاع غري مسبوق بالكشف عنه للجمهور يف أي مكان يف العامل،
بالوصف املكتوب أو الشفوي أو حتى عن طريق االستعامل أو بأية وسيلة أخرى
يمكن من خالهلا ا ّطالع اجلمهور عليه ،رشيطة أن يكون ذلك قبل إيداع طلب
الرباءة أو قبل تاريخ أولوية الطلب ،أما إذا حدث الكشف خالل األشهر االثني
عرش السابقة لتاريخ إيداع طلب التسجيل أو تاريخ أولوية الطلب فال يعتد به،
رشيطة أن يكون نتيجة ترصف قام به طالب التسجيل أو بسبب عمل غري حمق من
الغري ضده( .)21وقد سار املرشع املرصي يف هذا االجتاه حيث اعترب جدّ ة االخرتاع
متحققة إذا مل يكن االخرتاع مسبوق ًا بطلب إصدار براءة اخرتاع ،أو صدرت براءة
عنه أو عن جزء منه ،وكذلك إذا مل يسبق استعامله أو استغالله بصفة علنية ،أو أنه قد
تم اإلفصاح عنه وعن أوصافه بصورة متكن أصحاب اخلربة من استغالله قبل تقديم
( )18سميحة القليويب ،امللكية الصناعية.)1996(32 ،
( )19نوري محد خاطر ،رشح قواعد امللكية الفكرية :امللكية الصناعية – دراسة مقارنة بني القانون األردين
واإلمارايت والفرنيس.)2005(23 ،
( )20أمحد عيل عمر ،امللكية الصناعية وبراءات االخرتاع.)1993(99-98 ،
( )21املادة  3من قانون براءات االخرتاع األردين ،سابق.
434
10

[جملة الرشيعة والقانون]

[كلية القانون -جامعة اإلمارات العربية املتحدة]
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2016/iss68/9

?????? ????? ??? ????? ??????? ??? ??? ???????? ?? ????? Obeidat:

[د.إبراهيم حممد عبيدات]

طلب الرباءة عنه( ،)22ومل يبتعد املرشع األمريكي كثري ًا عام جاءت به الترشيعات
السابقة من أحكام يف لحديد مضمون اجلدّ ة يف االخرتاع ،فقد نص عىل وجوب عدم
دخول االخرتاع يف احلالة التقنية السابقة (الفن الصناعي السائد) ،فتتوفر اجلدّ ة إذا
كان هنالك اختالفات بني االخرتاع املقدم لنيل الرباءة عنه وأي اخرتاع سابق مشابه
له( ،)23وأالّ يكون االخرتاع متاح ًا للعامة ،أي ال يكون موصوف ًا بمنشورات ووثائق
مهام كان نوعها وبأية وسيلة كانت ،سواء كانت مادية أو الكرتونية بام يمكِّن
أصحاب اخلربة التوصل إليه( ،)24ويف املقابل مل تتطرق بعض الترشيعات املقارنة
لتحديد حالة اجلدّ ة وأحكامها مكتفية باعتبارها رشط ًا جيب لحققه لنيل الرباءة عن
االخرتاع(.)25
ومن خالل استقراء النصوص الترشيعية السابقة يمكن القول بأن جدّ ة
االخرتاع مطلقة من حيث املكان والزمان ،ولكي تتوفر اجلدّ ة بكامل عنارصها فإنه
يشرتط وجود معيارين هامني :األول :أن يكون االخرتاع جديد ًا يف ذاته ،بمعنى أن
يضيف شيئ ًا جديد ًا إىل احلالة الفنية السائدة ،وهذا يعني النظر يف أصالة الفكرة
املتمثلة ببذل املخرتع جهود ًا ونشاط ًا فكري ًا متميز ًا للتوصل إىل هذا االخرتاع ،وهذا
ال ينطبق عىل املنتج فحسب ،وإنام يتعداه إىل طرائق الصنع أو ما يسمى بالعمليات
الصناعية ،وعىل هذا األساس جيب أن حيقق االخرتاع تقدم ًا من الناحية العملية
طور أو أنشأ شيئ ًا جديد ًا عام هو موجود يف
والفنية يف الصناعة املعنية ،مما يعني أنه ّ
الفن الصناعي( ،)26ويتم التحقق من ذلك بفحص االخرتاع ،فإذا كان بإمكان أهل
الفن الصناعي التوصل إليه ضمن معطيات احلالة السائدة فال نكون بصدد

( )22املادة  3من قانون امللكية الفكرية املرصي ،سابق.

(23) U.S.C 135 §102(a).
(24) U.S.C 135 §102(a); see also: Deborah Bouchoux, Patent Law for Paralegals, supra,
p57,58.

( )25املادة  4من قانون براءات االخرتاع اإلمارايت ،سابق.

(26) David Pressman, Patent it Yourself, supra, p10.
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اخرتاع()27؛ وعىل العكس من ذلك إذا مل يتمكن هؤالء من التوصل إىل االخرتاع
ضمن احلالة السائدة فنكون بصدد اخرتاع يستحق الرباءة إذا استوىف باقي الرشوط،
فاملعيار األساس هنا أن االخرتاع حقق شيئ ًا جديد ًا مل يكن أص ً
ال موجود ًا(.)28
الثاين :أال يكون االخرتاع متاح ًا للعامة ،وذلك بأال يطلع عليه أحد من
اجلمهور بأية وسيلة من وسائل االتصال ،واملقصود باجلمهور هو الفئة املعنية هبذا
الفن ،وال يشرتط يف ذلك اخلربة ،بل تقاس بمدى معرفة رجل املهنة العادي ،وهذا
بطبيعة احلال يقتيض بأن تكون املعلومات التي يتألف منها االخرتاع رسية ،أي مل
يكشف عنها املخرتع أو مالك االخرتاع وذلك بنرشها أو اإلعالن عنها أو استعامل
االخرتاع أو الترصف فيه ترصف ًا ناق ً
ال للملكية أو للمنفعة كالرتخيص به ،رشيطة أن
حيصل الكشف قبل إيداع طلب تسجيل االخرتاع لنيل الرباءة عنه ،مما يلزم معه
توافر معيار الّسية كعنرص هام لقياس جدّ ة االخرتاع ،فلو كان االخرتاع يتضمن
النشاط االبتكاري ،ولكنه بنفس الوقت مل يكن رسي ًا ،أي أن الغري يف جمال املعرفة
كانوا عىل علم بذلك االخرتاع فإنه ال يعدّ اخرتاع ًا(.)29

املبحث الثاين:
حدود الكشف عن رسية االخرتاع

ترتبط جدّ ة االخرتاع بّسيته قبل حصوله عىل الرباءة ،فال يعد االخرتاع جديد ًا
إذا كان معروف ًا من قبل العامة أو اجلمهور قبل إيداعه ،فالّسية تعترب عنرص ًا مه ًام من
عنارص اجلدة يف االخرتاعات ،هلذا فقد اجتهت ترشيعات براءة االخرتاع –كام سبق
بيانه -إىل رضورة توافر رشط اجلدة يف االخرتاع كي يستحق احلامية القانونية،
واشرتطت فيه أن يكون جديد ًا من حيث التقنية الصناعية غري مسبوق بالكشف عنه
( )27حسام الدين الصغري ،مدخل إىل حقوق امللكية الفكرية ،ندوة الويبو الوطنية عن امللكية الفكرية للصحفيني
ووسائل اإلعالم ،املنامة ،البحرين16(5 ،حزيران .)2004

(28) Deborah E. Bouchoux, Patent Law for Paralegals, supra, p57.

( )29مصطفى كامل طه ،القانون التجاري اللبناين ،اجلزء األول ،ط.)1975(681 ،3

436
12

[جملة الرشيعة والقانون]

[كلية القانون -جامعة اإلمارات العربية املتحدة]
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2016/iss68/9

?????? ????? ??? ????? ??????? ??? ??? ???????? ?? ????? Obeidat:

[د.إبراهيم حممد عبيدات]

للجمهور يف أي مكان يف العامل( ،)30ويفّس عدم الكشف بأال يكون االخرتاع قد
صدر عنه براءة اخرتاع ،أو تم تقديم طلب لنيل الرباءة عن نفس االخرتاع أو حتى
عن جزء منه ،كام أنه جيب أال يكون قد سبق استعامله أو استغالله أو ُأفصح عن
وصفه بشكل يمكّن أصحاب اخلربة من استغالله قبل تقديم طلب الرباءة ،من هنا
فإن اجلدّ ة تتحقق بعدم دخول االخرتاع يف احلالة الفنية السائدة ،وذلك من خالل
عدم نرش أية معلومات تتعلق باالخرتاع قبل إيداعه لطلب الرباءة عنه.
وال يكفي لتوافر اجلدّ ة أن يكون االخرتاع جديد ًا من حيث املنتج أو الطريقة أو
التطبيق الذي ورد عليه ،إنام جيب أن يكون املخرتع قد احتفظ بّس ما اخرتعه ،ومل
يقم بالكشف عنه أو إشاعته بني الناس قبل إيداع طلب براءة االخرتاع لدى اجلهة
املختصة ،وكذلك احلال فال يعترب االخرتاع جديد ًا إذا سبق نرشه أو استعامله أو سبق
إعطاء براءة عنه أو إذاعة أمره بني الناس بأية وسيلة من الوسائل( ،)31ولكن ما هو
احلال فيام إذا لو كُشف رس االخرتاع قبل تقديم طلب الرباءة عنه وأصبح ُمتاح ًا
رسية االخرتاع؟ .لإلجابة عىل هذين
للجميع؟ وما هي اآلثار املرتتبة عىل كشف ّ
التساؤلني سيتم عرض هذا املوضوع يف حمورين :األول ،يبحث يف الكشف الذي
ُيفقد االخرتاع عنرص اجلدّ ة ،مما يرتتب عليه عدم استحقاق الرباءة (املطلب األول)،
يبني أحوال الكشف الذي ال ُيفقد االخرتاع جدّ ته (املطلب الثاين).
والثاين ّ

املطلب األول:
الكشف املرتتب عليه فقدان اجلدّ ة يف االخرتاع

تعترب الّسية من العنارص اهلامة التي تستند إليها جدّ ة االخرتاع ،فال تتحقق
اجلدّ ة إال إذا أبقى املخرتع ما توصل إليه من معلومات يف إطار رسي ال يستطيع
الغري التوصل إليه بطرق مرشوعة ،ولكن يف كثري من األحوال قد يلجأ املخرتع إىل
( )30املادة /3أ 1/من قانون براءات االخرتاع األردين؛ املواد 1و 3من قانون محاية حقوق امللكية الفكرية
املرصي ،واملواد  ، US Patent Law, 35U.S.C § 102, 103سابقة.
( )31مصطفى كامل طه ،القانون التجاري اللبناين ،اجلزء األول ،مرجع سابق ،ص .681
[العدد الثامن والستون  -حمرم 1438هـ أكتوبر ]2016
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الكشف عن رسية االخرتاع ألسباب متعددة هيدف من ورائها استغالل اخرتاعه
قبل إيداعه للتسجيلّ ،
وجتىل مما سبق بيانه أن الرباءة ال تُعطى عن االخرتاع الذي تم
الكشف عن أرساره قبل إيداع طلب تسجيله كقاعدة عامة ،ويتم الكشف عن
االخرتاع بعدة وسائل تؤدي إىل فقدان رسيته وبالتايل جدّ ته ،ومن هذه الوسائل
النرش أو اإلعالن عن االخرتاع(الفرع األول) ،واالستعامل(الفرع الثاين) ،و سبق
إعطاء الرباءة عنه (الفرع الثالث).

الفرع األول:
نرش االخرتاع أو اإلعالن عنه

يعترب اإلعالن عن رس االخرتاع بأية وسيلة أو نرشه بأية صورة من صور النرش
كشف ًا لالخرتاع قبل إيداعه طلب تسجيله قد يؤدي إىل فقدانه للجدّ ة ،وبالتايل ال
متخصصة ت ُّبني فيها الوسائل
يستحق الرباءة عنه ،كالنرش يف كتاب أو دورية
ّ
التوضيحية لالخرتاع( ،)32أو نرش نتائج التجارب واالختبارات التي متت عىل
االخرتاع للتأكد من قابليته للتطبيق الصناعي أو أية أهداف أخرى للنرش( ،)33ويعترب
كشف ًا عن االخرتاع قيام املخرتع باإلعالن عن تفصيالته خالل حمارضة شفوية
بحيث يتمكن أصحاب اخلربة من االستفادة من املعلومات املقدمة عن االخرتاع
والتوصل إىل تطبيقه عملي ًا( ،)34ويستوي يف هذه احلالة أن يتم الكشف من املخرتع
ّ
مبارشة أو من قبل الغري؛ ألن العربة يف هذه األحوال وصول معلومات االخرتاع إىل
أصحاب اخلربة ،مما يعني دخوله يف حالة الفن الصناعي السائد ،وإذا كان الشخص
ال يفقه شيئ ًا يف االخرتاع فال يعد اطالعه عىل االخرتاع خرق ًا للّسية(.)35
( )32حسام الدين عبد الغني الصغري ،مدخل إىل حقوق امللكية الفكرية ،ندوة الويبو الوطنية عن امللكية
الفكرية للصحفيني ووسائل اإلعالم ،مرجع سابق ،ص.4

(33) Jay Dratler, Intellectual property Law: commercial, creative, and industrial property,
§2.04[1], 2-106(2010).

( )34أمحد عىل عمر ،امللكية الصناعية وبراءات االخرتاع ،مرجع سابق ،ص.97

(35) CA. Lyon, 2 Juillet 1986, cite' par J.Schmidt- S zalewski, nouveaute', op-cit, Fascul,
170, 2, 1992, no 14 p5
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التوصل إىل تنفيذ وتطبيق
ويرى البعض أنه ال يشرتط متكّن أصحاب اخلربة من
ّ
االخرتاع( ،)36وال يشرتط كذلك املعرفة التقن ّية والعلم ّية أو كيف ّية عمل وتطبيق تلك
املعلومات ألن العربة هنا سهولة أو صعوبة معرفة رس االخرتاع من قبل اخلبري(،)37
ويمكن القول هنا أن الرأي األخري أكثر دقة وتناسب ًا مع األحكام الترشيعية ألن
األمور تقاس بنتائجها ،فمجرد اإلعالن عن معلومات االخرتاع يتحقق به الكشف
يتلق صاحب اخلربة تلك املعلومات بشكل مبارش من املخرتع أو ممن
عنه حتى لو مل َ
أعلن عن االخرتاع ،والسبب يف ذلك يعود لسهولة نقل املعلومة بالوسائل احلديثة
واملتطورة التي متكن صاحب اخلربة من االستفادة منها يف أي وقت.

الفرع الثاين:
الكشف عن االخرتاع باالستعامل

يعترب الكشف عن االخرتاع باالستعامل وسيلة من الوسائل التي تفقد االخرتاع
جدّ ته ،وغالب ًا ما تتأتى من خالل لحويل االخرتاع إىل منتج أو طريقة صنع منتج
وعرضه يف األسواق دون اللجوء إىل تسجيل االخرتاع واحلصول عىل براءة عنه،
وهذا يؤدي بطبيعة احلال إىل ذيوعه بني الكا ّفة ،ويستوي يف ذلك أن يقوم املخرتع أو
غريه بتسويق ذلك املنتج مما ُيدخل االخرتاع يف حالة الفن الصناعي السائد ألنه فقد
معيار اجلدّ ة( ،)38وهذه األحكام تتجسد كقاعدة عامة ،ولكن إذا تم الكشف
باالستعامل خالل فرتة السامح –التي سيتم احلديث عنها الحق ًا -فنكون بصدد
كشف مسموح به قانون ًا ال ُحيرم بسببه املخرتع من نيل الرباءة عن اخرتاعه.
موجود يف :نوري محد خاطر ،رشح قواعد امللكية الفكرية :امللكية الصناعية ،مرجع سابق ،ص.25
( )36سميحة القليويب ،امللكية الصناعية ،مرجع سابق ،ص.77

(37) Jay Dratler, Intellectual property Law: commercial, creative, and industrial property,
supra, §2.04[1], p2-108.
(38) Mark A. Lemley, Point of Novelty, 105Northwest University Law Review, No3(1253),
1258(2011), see also: Robert P. Merges, Priority and Novelty Under the AIA, supra, at 1037.

انظر كذلك :املادة /3أ 1/من قانون براءات االخرتاع األردين؛ املادة  2/3من قانون محاية امللكية الفكرية
املرصي؛ واملادة ، US Patent Law, 35U.S.C § 102(b) :سابقة.
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و ُيعد االستعامل املسبق لالخرتاع مانع ًا من تسجيل براءة اخرتاع الحقة عن
 ويشرتط يف حالة االستعامل أن يتحقق العلم باالخرتاع يف إطار،نفس االخرتاع
 وال يمنع،املعرفة العامة أو أن يكون االخرتاع متاح ًا للعامة أو سهل الوصول إليه
 ويرى البعض أن،)39(الّسي لالخرتاع من الوصول إليه ومعرفة كنهه
ّ االستعامل
الترشيع يلجأ إىل هذه األحكام هبدف تشجيع املخرتع للكشف عن اخرتاعه لفائدة
املجتمع من خالل إيداعه طلب التسجيل ألجل احلصول عىل براءة عن اخرتاعه
 وبنفس الوقت يعترب،وبعيد ًا عن التعرض ملخاطر تسجيل االخرتاع من قبل الغري
،مكافأة للمخرتع من خالل منع الغري من التعدي عىل اخرتاعه الذي قام بتسجيله
 ألن نظام براءة،وهذا ما يفّس تط ّلب اجلدّ ة كرشط أسايس يف براءة االخرتاع
االخرتاع مبني عىل استئثار املخرتع باخرتاعه مكافأة له مقابل الكشف عن اخرتاعه
 ولكن هذا ال يمنع املخرتع من،)40( ويف هذا لحفيز للتطوير والتنمية،للمصلحة العامة
 ويف هذه احلالة يمكنه االعتامد عىل قواعد احلامية الواردة عىل،إبقاء اخرتاعه رسي ًا
.)41(األرسار التجارية التي ال تتطلب اجلدّ ة املطلقة كام هو احلال يف براءة االخرتاع
(39) CF., W.L. Gore & Associates, Inc. v. Garlock, Inc., 721 F.2d 1540, 1550 (Fed. Cir.
1983) ("applying similar logic to hold that secret use of process by party other than patent
applicant does not trigger time bar under Section 102(b)"); see also: Minneapolis-Honeywell
Regulator Co. v. Midwestern Instruments, Inc., 298 F.2d 36, 38 (7th Cir 1962) ("government
monograph that was classified as "restricted" and was not publicly available did not bar
patent; under section 102(a) "knowledge and use must be accessible to the public");
Lemelson. v. Kellogg Co., 440 F.2d 986, 987–88 (2d Cir. 1971) (“[T]here is no cause of
action for the use of an idea claimed to have been communicated in confidence when that
idea has been made public by the issuance of a copyright or patent prior to its use.”), in:
David W. Quinto, Stuart H. Singer, Trade Secrets: Law and Practice, 175(2009).
(40) Norbrook Labs. Ltd. v. G.C. Hanford Mfg. Co., 297 F. Supp. 2d 463, 484 (N.D.N.Y.
2003) ("The patent monopoly is a reward to the inventor. But such is not the case with a
trade secret. Its protection is not based on policy of rewarding or otherwise encouraging the
development of secret processes or devices. The protection is merely against breach of faith
and reprehensible means of learning another's secret."), Case details available at:
http://www.leagle.com/xmlResult.aspx?page=3&xmldoc=2003760297FSupp2d463_1708.x
ml&docbase=CSLWAR2-1986-2006&SizeDisp=7. (last visit, February 10, 2014).
(41) "Novelty and invention are not requisite for a trade secret as they are for patentability",
US Restatement (first) of Torts § 757 comment (b) (1939), see also: Kewanee Oil Co. v.
Bicron Corp., 416 U.S. 470, 476 (1974) ("However, some novelty will be required, if merely
because that which does not possess novelty is usually known; secrecy, in the context of
trade secrets, thus implies at least minimal novelty".), available at:
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الفرع الثالث:
سبق تسجيل االخرتاع
تعد سابقة التسجيل من أهم الصور التي تُفقد االخرتاع جدّ ته ،فال جيوز للغري
املسجل املمنوح براءة اخرتاع أو عن اخرتاع
التقدم بإيداع طلب تسجيل االخرتاع
ّ
مطابق له إال من خالل طرق االعرتاض القانونية(.)42
وفيام يتعلق باالعرتاض فإن معظم الترشيعات تنهج نظام أسبقية التسجيل
الذي يعتد بأحقية األسبق يف إيداع طلب التسجيل لنيل الرباءة ،والتسجيل هو الذي
خيول حق احلامية ويمنع التعدي عىل تسجيل االخرتاع املطابق ،وبطبيعة احلال فإن
ّ
نظام األسبقية ال يعطي احلق للمخرتع األصيل املطالبة بالتعويض جتاه األسبق
بالتسجيل ،ولكن يكون له حق االعرتاض عىل طلب التسجيل إذا أثبت أحقيته
باالخرتاع ،وهذه اإلجراءات مت ّثل محاية للمخرتع األصيل ضد من سبقه بطلب
تسجيل اخرتاعه دون وجه حق ،وبالطبع ال يكون أمام املخرتع األصيل إال
االعرتاض ملنع تسجيل الرباءة رشيطة أن يثبت حقه باالخرتاع ،وأن يثبت كذلك
بأن من قام بطلب التسجيل قد حصل عىل معلومات االخرتاع بطريق غري مرشوع،
وله يف هذه احلالة إمكانية إثبات حقه بكافة وسائل اإلثبات(.)43
وقد تباينت الترشيعات املقارنة يف لحديد مدة االعرتاض عىل تسجيل الرباءة،
فقد ذهب املرشع األردين إىل لحديد مدة االعرتاض عىل قبول طلب تسجيل
االخرتاع بثالثة أشهر ،تبدأ من تاريخ نرش املوافقة املبدئية لقبول طلب التسجيل
باجلريدة الرسمية ،ويقدم االعرتاض ملسجل االخرتاعات( ،)44أما املرشع اإلمارايت
http://supreme.justia.com/us/416/470/case.html, (last visit, February 8, 2014).
(42) Sean B. Seymore, Rethinking Novelty in Patent Law, 60Duke Law Journal, (919),
922(2011).
& (43) Kirby B. Drake, Patent prosecution in the First-to-File World, 25Intellectual Property
Law Journal, No8, 5(August 2013).

( )44انظر املادة  14من قانون براءات االخرتاع األردين ،سابق.
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فقد حدد مدة االعرتاض (التظلم) بستني يوم ًا من تاريخ نرش منح براءة االخرتاع يف
اجلريدة الرسمية ،ويقدم االعرتاض إىل جلنة التظلامت بإدارة امللكية الصناعية(.)45
وبالنظر إىل الترشيعات املقارنة كذلك يالحظ أهنا تباينت باألخذ بأنظمة
التسجيل ،فمنها من حسم األمر باالكتفاء بنظام أسبقية التسجيل كاملرشع األردين،
حيث منح احلامية استناد ًا لرباءة االخرتاع ،بمعنى أن القانون األردين مل يمنح املخرتع
الذي مل يقم بإيداع طلب تسجيل اخرتاعه أية محاية ،وإنام حرص احلقوق باملك الرباءة
فقط دون أن يورد أية استثناءات عىل ذلك ،وهو ما سار عليه املرشع املرصي( ،)46ويف
املقابل ذهب املرشع اإلمارايت إىل األخذ بنظام أسبقية التسجيل ،حينام أعطى احلق يف
أيلولة براءة االخرتاع للشخص الذي يودع قبل غريه طلب ًا عن براءة االخرتاع ،أو
يطالب قبل غريه بأسبقية عن ذات االخرتاع إذا توافرت يف طلبه رشوط احلصول
عليها( ،)47ولكن عىل الرغم من اعتبار هذه األحكام قاعدة عامة لدى املرشع
اإلمارايت إال أنه مل يأخذ بأسبقية التسجيل بشكل مطلق ،حيث أجاز لكل مترضر
نتيجة احلصول عىل براءة اخرتاع أو التقدم للحصول عليها من قبل الغري الذي
اعتدى عىل اخرتاعه أو اعتدى عىل عنارص جوهرية منه أجاز له املطالبة بنقل طلب
التسجيل إليه ،أو نقل الرباءة التي منحت للمعتدي(.)48
ويف الواليات املتحدة األمريكية كان املرشع األمريكي ينهج نظام أسبقية
االخرتاع يف ظل قانون براءات االخرتاع الصادر عام  ،1952ومع صدور قانون
االخرتاعات األمريكي ( America Invents Act )AIAعام  2011الذي أقر نظام
أسبقية التسجيل ،فقد اجته املرشع األمريكي إىل تطبيقه كي يتوافق مع االتفاقيات
الدولية وأنظمة التسجيل التي تنتهجها معظم الدول(.)49
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()45
()46
()47
()48
()49

انظر املادة  13من قانون براءات االخرتاع اإلمارايت ،سابق.
املادة  21من قانون براءات االخرتاع األردين؛ املادة  3من قانون محاية امللكية الفكرية املرصي ،سابقة.
انظر املادة  2/7من قانون براءات االخرتاع اإلمارايت ،سابق.
انظر املادة  8من قانون براءات االخرتاع اإلمارايت ،السابق.
أصبح نظام أسبقية التسجيل ساري املفعول من تاريخ  16آذار  ،2013انظر يف ذلك:
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املطلب الثاين:
الكشف الذي ال يرتتب عليه فقدان اجلدّ ة يف االخرتاع
تتطلب احلامية القانونية لالخرتاع وجوب توافر معيار اجلدّ ة كقاعدة عامة،
أحوال متعدّ ٍ
ٍ
ولكن قد حيصل الكشف عن االخرتاع يف
دة ال تنفي عنه جدّ ته ،وتُعدُّ
هذه األحوال استثناءات أخرجتها الترشيعات املقارنة من هذه القاعدة ألمهيتها
رشيطة توافر الرشوط واألحكام القانونية التي يتطلبها ،وتتمثل هذه االستثناءات
بالكشف عن االخرتاع أثناء فرتة السامح(الفرع األول) ،حق األولوية(الفرع الثاين)،
واحلامية املؤقتة لالخرتاع(الفرع الثالث).

الفرع األول:
الكشف عن االخرتاع أثناء فرتة السامح

نصت الترشيعات املقارنة عىل فرتة السامح التي ال يفقد فيها االخرتاع جدّ ته قبل
إيداع طلب تسجيله ،وقد تباينت الترشيعات يف لحديد هذه املدة ،حيث ذهب
املرشعان األردين واألمريكي لتحديدها بمدة سنة قبل تاريخ إيداع طلب تسجيل
االخرتاع( ،)50فيام ذهب املرشع اإلمارايت إىل عدم لحديد فرتة السامح بمدة معينة،
و ُيستشف ذلك من خالل نص املادة الثامنة التي أجازت ملن وقع عىل اخرتاعه
اعتدا ٌء من قبل الغري نقل طلب تسجيل االخرتاع إليه أو نقل الرباءة إذا تم منحها
للمعتدي دون لحديد مدة( ،)51وكذلك احلال بالنسبة للمرشع املرصي الذي مل
يتعرض هلذه احلالة مكتفي ًا بالنص عىل احلامية املؤقتة لالخرتاع إذا تم الكشف عنه
أثناء العرض باملعارض(.)52

- Kirby B. Drake, Patent prosecution in the First-to-File World, supra, at 3
املادة  2/3من قانون براءات االخرتاع األردين؛ وكذلك ) ،35U.S.C § 102(b)(1سابقة.

()50
( )51انظر املادة  8من قانون براءات االخرتاع اإلمارايت ،سابق.
( )52املادة  2/3من قانون محاية حقوق امللكية الفكرية املرصي ،سابق.
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ويقع الكشف من قبل املخرتع نفسه أو رشيكه يف االخرتاع ،وقد يقع من قبل
شخص آخر حصل عىل معلومات االخرتاع من املخرتع أو رشيكه بشكل مبارش أو
غري مبارش ،والغاية من لحديد هذه املدة بيان األحوال التي يمكن االعتداد فيها
بالكشف وأثره عىل عنرص اجلدّ ة ،فإذا وقع الكشف خالل هذه املدّ ة فال يفقد
االخرتاع عنرص اجلدّ ة كقاعدة عامة ،ويبقى االخرتاع يف هذه احلالة خارج حالة
التقنية الصناعية السائدة ،وبالتايل يستحق املخرتع أو من آلت له حقوق االخرتاع
نيل الرباءة عن االخرتاع( ،)53وللخوض يف تفصيالت هذه احلالة جيب التمييز بني
أمرين:
أوالً :الكشف عن االخرتاع من قبل املخرتع ،ويكون الكشف يف هذه احلالة من
خالل إحدى الوسائل سالفة التبيان ،سواء كان بالنرش أو اإلعالن الستقطاب
الدعم املايل ،أو تم الكشف للزوم إجراء التجارب العلمية واالختبارات الرضورية
الالزمة للتأكد من ابتكارية االخرتاع وقابليته للتطبيق الصناعي ،أو تم باالستعامل،
املكونة لالخرتاع ويكون
يف هذه األوضاع مجيعها يتم الكشف عن رسية املعلومات ّ
ذلك قبل التقدم للحصول عىل الرباءة ،فام مدى ومعيار هذا الكشف؟ وما هو تأثريه
عىل جدّ ة االخرتاع؟ .وجيب التمييز يف هذه احلالة بني إذا ما تم الكشف عن
االخرتاع من قبل املخرتع األصيل بنرشه واإلعالن عنه أو استعامل االخرتاع
واستغالله ،وإذا ما كان الكشف رضوري ًا من قبل املخرتع ألجل التحقق من قابلية
االخرتاع للتطبيق الصناعي ،وذلك عن طريق االختبارات والتجارب مع اختاذ
املخرتع لكافة التدابري الرضورية للمحافظة عىل رسية االخرتاع.
أما فيام يتعلق باحلالة األوىل ،فيمكن النظر إىل هذه احلالة من زاويتني :األوىل
تتعلق بالكشف الذي ينفي عن االخرتاع صفة اجلدّ ة ويدخله يف حالة الفن الصناعي
السائد واإلتاحة العامة ،وهي ما نص عليها املرشع األردين رصاحة( ،)54مما يعني أن
(53) Robert P. Merges, Priority and Novelty Under the AIA, supra, at 1039-42.

( )54تنص املادة /3أ " 1/يكون االخرتاع قاب ً
ال للحامية بالرباءة بتوافر الرشوط التالية :إذا كان جديد ًا من
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األحكام املتعلقة بحاالت الكشف هذه تعترب قاعدة عامة ،وأن االستثناءات التي
نص عليها املرشع األردين التي ال يعتد فيها بالكشف عن االخرتاع خالل فرتة
السامح نتيجة ترصفات قام هبا طالب التسجيل خترج عن احلاالت السابقة ،وتدخل
يف الترصفات الرضورية إلثبات قابلية االخرتاع للتطبيق الصناعي ،وهذا ما أكدته
الترشيعات املقارنة( ،)55أما الثانية ،وهي احلالة املتعلقة بحق األولوية –فسيتم البحث
فيها تفصي ً
ال يف الفرع التايل -الذي ال يفقد فيه االخرتاع جدّ ته إذا لحققت رشوط
األولوية التي نصت عليها الترشيعات املقارنة واتفاقية باريس( ،)56فإذا ما أفصح
املخرتع عن اخرتاعه يف شبكة االنرتنت أو إحدى وسائل النرش األخرى وتم
التوصل لالخرتاع من قبل الغري ال يستطيع املخرتع األصيل تسجيل هذا االخرتاع
النتفاء صفة اجلدة عنه( ،)57والع ّلة يف ذلك أنه ُينظر إىل النرش واإلعالن عىل اعتبار
إمكانية وصول معلومات االخرتاع إىل العامة (الغري) ،بشكل يمكّن األشخاص
ذوي املهارات من التوصل إىل إجياد أو تصنيع االخرتاع دون اشرتاط اخلربة املهنية يف
ذلك( ،)58وهذه احلالة تُدخل االخرتاع يف الفن الصناعي السائد ،ألنه تنتفي عنه صفة
حيث التقنية الصناعية غري مسبوق بالكشف عنه للجمهور يف أي مكان يف العامل بالوصف املكتوب أو
الشفوي أو عن طريق االستعامل أو بأي وسيلة أخرى يتحقق هبا العلم بمضمون االخرتاع قبل تاريخ إيداع
طلب تسجيل االخرتاع"..؛ وتنص املادة /3أ " 2/وال يعتد بالكشف عن االخرتاع للجمهور إذا حدث
خالل األشهر ا الثني عرش السابقة لتاريخ إيداع طلب تسجيله أو لتاريخ االدعاء بأولوية الطلب ،وكان نتيجة
ترصف قام به طالب التسجيل أو بسبب عمل غري حمق من الغري ضده".
ً
( )55تنص املادة  2/3من قانون امللكية الفكرية املرصي " ال يعترب االخرتاع جديدا كله أو جزء منه يف
احلالتني اآلتيتني -2...:إذا كان قد سبق استعامل االخرتاع أو استغالله يف مجهورية مرص العربية أو يف اخلارج
بصفة علنية أو كان قد أفصح عن وصفه عىل نحو يمكن ذوى اخلربة من استغالله قبل تقديم طلب الرباءة"؛
انظر أيض ًا ) ،35U.S.C § 102(aسابقة.
( )56انظر املادة  4من اتفاقية باريس حلامية امللكية الصناعية ،املربمة يف باريس ( )1883وتعديالهتا.
(57) Kirby B. Drake, Patent prosecution in the First-to-File World, supra, at 5.
(58) Sean B. Seymore, Rethinking Novelty in Patent Law, supra, at 923; see also: De
Graffenried v. United States, 16 U.S.P.Q.2d (BNA) 1321, 1330 (Cl. Ct. 1990) ("'Public
accessibility' is the touchstone in determining whether a document qualifies as a printed
publication"), in: Jay Dratler, Intellectual property Law: commercial, creative, and industrial
property, supra, §2.04[2], p2-118.
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اجلدّ ة املطلقة املطلوبة يف االخرتاع( )59من ناحية ،ويشري إىل إمهال املخرتع باملحافظة
عىل رسية اخرتاعه قبل إيداع طلب تسجيله من ناحية أخرى.
وقد اجته القضاء األمريكي إىل اعتبار النرش واإلعالن كوحدة واحدة غري جمزأة،
ألن هذه احلالة تتطلب وجود معلومات مطبوعة عن االخرتاع ،ويشرتط يف هذه
املعلومات املطبوعة النرش ،وأخري ًا رضورة وصول معلومات االخرتاع التي تم
نرشها إىل العامة ،مما يمكّن ذوي املهارات العادية من التوصل إىل االخرتاع ،وعىل
هذا األساس يعتد القضاء بالنتيجة التي تضع االخرتاع يف الفن الصناعي وهي
وصول املعلومة إىل العامة(.)60
وفيام يتعلق باحلالة الثانية؛ التي يكشف فيها عن االخرتاع نتيجة إجراء
التجارب إلثبات قابليته للتطبيق الصناعي ،فإنه يمكن التمييز بني رأيني:
األول :يرى بأن الكشف عن رسية االخرتاع من قبل املخرتع خالل إجراء
التجارب واالختبارات إلجالء قابليته للتطبيق الصناعي ُيفقد االخرتاع اجلدّ ة،
و ُيدخله يف حالة التقنية الصناعية إذا مل يقم املخرتع أو من آلت إليه حقوق االخرتاع
وبرر ذلك عىل
بإيداع طلب تسجيل االخرتاع لنيل الرباءة عنه خالل فرتة السامح(ّ ،)61
قرص يف حق نفسه ومل يقم بإيداع طلب التسجيل
أساس أن املخرتع يف هذه احلالة ّ
خالل الفرتة املحددة ،أو أنه ال يرغب بتسجيل االخرتاع بداية ،وهذا يعني أنه
متنازل عن حقه بطلب الرباءة.
الثاين :يرى بأن الكشف عن االخرتاع خالل التجارب ال ُيذهب بجدّ ة
االخرتاع حتى لو مل يتم طلب تسجيله من قبل املخرتع خالل فرتة السامح؛ ما دام
( )59حسام الدين عبد الغني الصغري ،مدخل إىل حقوق امللكية الفكرية ،ندوة الويبو الوطنية عن امللكية
الفكرية للصحفيني ووسائل اإلعالم ،مرجع سابق ،ص.5
(60) I.C.E Corp. v. Armco Steel Corp., 250 F Supp. 738, 743 (S.D.N.Y 1966) ("printed
publication occurs where "document has been disseminated or otherwise made available to
the extent that persons interested and ordinarily skilled in the subject matter or art").

( )61حممد حسني عباس ،امللكية الصناعية واملحل التجاري ،مرجع سابق ،ص.72
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املخرتع قد اختذ اإلجراءات الرضورية واالحتياطات املالئمة ملنع كشف رس ّيته(،)62
وهذا يعني وفق ًا هلذا الرأي بأن تقصري املخرتع باختاذ إجراءات املحافظة عىل الّسية
يدخل االخرتاع -بطبيعة احلال -يف الفن الصناعي السائد.
ويمكن القول هنا أن الرأي األول أقرب إىل التطبيق السليم لقواعد براءات
االخرتاع التي تتاميز عن قواعد األرسار التجارية التجارية ،فاألوىل باملخرتع إذا أراد
الكشف عن اخرتاعه أن يبادر إىل إيداع طلب تسجيله خالل فرتة السامح ،ألن هذا
يعني بداي ًة أن املخرتع قد اجته إىل محاية اخرتاعه بموجب قواعد براءات االخرتاع،
فلو كان يف نيته إبقاء اخرتاعه طي الكتامن ملا كشف عنه بداية ،حتى لو كان الكشف
ألغراض رضورية للتأكد من قابليته للتطبيق الصناعي ،وهو ما يشري إىل أن املخرتع
مل يب ِغ محاية اخرتاعه بموجب قواعد األرسار التجارية التي ال تتحدد بمدة محاية،
وهذا ما اجته إليه املرشع األردين حينام استثنى الكشف عن االخرتاع الذي يتم نتيجة
ترصف قام به طالب التسجيل(.)63
ثاني ًا :الكشف عن االخرتاع من قبل الغري:
تتضمن هذه احلالة القواعد التي يتم فيها الكشف عن االخرتاع من قبل الغري،
وهي ال تتعدى فرضني :أوهلام ،أن يتم الكشف من قبل الغري نتيجة عمل غري حمق،
وثانيهام ،أن يتم الكشف عن االخرتاع من قبل الغري بشكل مستقل دون تعد عىل
حقوق املخرتع .ما يتعلق باحلالة األوىل التي يتم الكشف عن االخرتاع بموجبها
نتيجة فعل غري حمق من قبل الغري ،فقد نص املرشع األردين عىل أن االخرتاع ال يفقد
جدته إذا تم الكشف عنه خالهلا ،والعمل غري املحق يتجسد بإذاعة رس االخرتاع
عن طريق املكلفني بكتامنه ،بمعنى أن تكون بينهم وبني املخرتع عالقة ثقة يلتزم

( )62سميحة القليويب ،امللكية الصناعية ،مرجع سابق ،ص87؛ وكذلك :حممد الفروجي ،امللكية الصناعية
والتجارية وتطبيقاهتا ،مرجع سابق ،ص.39
( )63انظر املادة  2/3من قانون براءات االخرتاع األردين ،سابق.
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بموجبها الغري بعدم إذاعة رس االخرتاع( ،)64مثل األشخاص الذين تربطهم باملخرتع
عالقة قانونية تلزمهم عدم إذاعة رس االخرتاع ،أو الذين يعملون مع املخرتع يف
إجراء التجارب عىل االخرتاع قبل إيداع طلب تسجيله ،ويتم الكشف عن االخرتاع
يف هذه احلالة بوسائل غري مرشوعة متكّن الغري من صنع أو استعامل أو استغالل
االخرتاع( ،)65ففي هذه احلالة ال ينتفي عن االخرتاع جدته وللمخرتع حق تسجيله
باسمه إذا أثبت حصول التعدي ،وله يف هذه احلالة إثبات التعدي بكافة وسائل
اإلثبات ،كام له حق الرجوع عىل املعتدي ومطالبته بالتعويض عن الرضر(.)66
ويمكن تفسري احلامية القانونية لالخرتاع هبذه احلالة استناد ًا لقواعد العدالة التي
لحدد التزامات األطراف يف احلفاظ عىل رسية املعلومات املتداولة ،ويقتيض هذا
الواجب رضورة احلفاظ عىل تلك الّسية حتى يف حال غياب اتفاقيات الّسية
ضمن عقود العمل ،أو العقود املتعلقة هبذا الشأن عموم ًا( ،)67حيث يرجع أساس
احلامية إىل أن القانون يفرتض أن اإلرادة الضمنية لألطراف قد اجتهت إىل إنشاء
واجب احلفاظ عىل الّسية دون احلاجة إىل وجود اتفاق رصيح بذلك( ،)68وتتحقق
احلامية حتى يف غياب العقود املكتوبة بني الطرفني إذا ما توفرت العالقة اخلاصة التي
تربطهام ،ألن هذه العالقة تُر ّد إىل اعتبارات الوالء للواجب وعالقة الثقة التي تنشأ
بني املخرتع والطرف اآلخر ،هلذا فقد أسند الفقه القضائي محاية عالقة الثقة إىل
متطلبات الّسية املبنية عىل قواعد الثقة واألمانة يف املعامالت التجارية املستمدة من
( )64انظر املادة  2/3من قانون براءات االخرتاع األردين ،السابق.

(65) Mark A. Lemley, Point of Novelty, supra, at:1263.

( )66أمحد عىل عمر ،امللكية الصناعية وبراءات االخرتاع ،مرجع سابق ،ص.100

(67) In one of the early case Lord Cranworth said: ("There is no doubt whatever that where a

party who has a secret in trade employs persons under contract, express or implied, or under
duty, express or implied, those persons cannot gain the knowledge of that secret and then set
it up against their employer."), Morison v. Moat, 21 L. J. Ch. 248, quoted from: James Love
Hopkins, The law of unfair trade: including trade-marks, trade secrets, and good-will, §69,
155(1997); see also: John Hull, Commercial secrecy law and practice, 105(1998).

( )68حسام ا لدين عبد الغني الصغري ،محاية املعلومات غري املفصح عنها والتحديات التي تواجه الصناعات
الدوائية يف الدول النامية ،دراسة التفاقية اجلوانب املتصلة بالتجارة من حقوق امللكية الفكرية تشمل موقف
القانون املرصي.)2005(81 ،
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العرف العام ،التي تسودها النية الصادقة يف السلوك ا ُملحدِّ د لواجبات حفظ األرسار
وعدم إفشائها(.)69
وفيام يتعلق باحلالة الثانية التي يتم فيها الكشف عن االخرتاع من قبل الغري
الذين ال تربطهم باملخرتع أية عالقة ،بمعنى التوصل الذايت دون حصول تعد ،ففي
هذه احلالة يصبح االخرتاع داخ ً
ال ضمن حالة التقنية السائدة بكشف رسه ،ومل تعط
الترشيعات املقارنة املخرتع احلق بالرجوع عىل من قام بالكشف عن االخرتاع سواء
بالتعويض أو بمنع االعتداء إال إذا قام بإيداع طلب تسجيل االخرتاع ،أو كان قد
حصل مسبق ًا عىل براءة عن نفس االخرتاع(.)70

الفرع الثاين:
حق األولوية

يتعلق مبدأ حق األولوية الذي أرست قواعده اتفاقية باريس حلامية امللكية
الصناعية وأكدته اتفاقية تربس برباءات االخرتاع ونامذج املنفعة والرسوم والنامذج
الصناعية ،ومنطوقه أنه جيوز ملودع طلب براءة االخرتاع إذا قام بإيداع طلبه يف
إحدى دول االلحاد أن يتقدم بطلب تسجيل لنفس االخرتاع لدى دولة أخرى عضو
يف االتفاقية خالل مدة  12شهر تبدأ من تاريخ التسجيل األول( ،)71رشيطة أن تكون
األخرية مرتبطة مع األوىل باتفاقية ثنائية أو مجاعية حلامية امللكية الصناعية ،ويشرتط
تقديم طلب األولوية خالل مدة معينة من تاريخ تقديم الطلب األول ،وقد نصت
(69) Biodynamic Technologies, Inc,. v. Chsttanooga Corp., 644 F. Supp. 607, 611
(S.D.Fla.1986) ("This court is of the opinion that a confidential relationship was established
between the parties, that in the course of this relationship, the plaintiff imparted secret
information to the defendant, and that the defendant breached such a position of trust and
confidence through its improper use of the information"), in: Michael A. Epstein, Epstein on
intellectual property, fifth Ed, §2.02[B], 2-7(2007); See also: Shan Hailing, The Protection of
Trade Secrets in China, 82,83(2008).
( )70انظر املادة  13من قانون براءات االخرتاع األردين ،وكذلك ) ،35U.S.C § 102(b)(1انظر أيض ًا املادة

 15من قانون االخرتاع اإلمارايت ،سابقة.

( )71انظر املادة  4من اتفاقية باريس حلامية امللكية الصناعية؛ وكذلك املادة  1/2من اتفاقية تربس،سابقة .
[العدد الثامن والستون  -حمرم 1438هـ أكتوبر ]2016
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الترشيعات املقارنة عىل هذه احلالة معتربة أن الكشف عن االخرتاع يف دولة ما ألجل
تسجيله ال ينفي عنه صفة اجلدّ ة وال يدخله يف الفن الصناعي السائد(.)72
وعىل هذا األساس فإن أي اعتداء من قبل الغري عىل االخرتاع الذي يستند
مالكه إىل حق األولوية ،يرتب عىل املعتدي املسئولية املدنية واجلزائية املنصوص
عليها يف الترشيعات املقارنة ،ويف هذه احلالة عىل املخرتع إثبات وقوع التعدي بكافة
وسائل اإلثبات ،ويتطلب إثبات حق األولوية إبراز الوثائق التي تثبت إيداع طلب
تسجيل االخرتاع يف الدولة األوىل ،حيث ُي َلزم املخرتع من قبل جهة التسجيل
ٍ
صورة طبق األصل عن إيداعه األول من املكتب الذي أودع لديه ذلك
بتقديم
الطلب ،ويعترب تاريخ إيداع طلب التسجيل يف هذه احلالة هو التاريخ ذاته الذي
أودع فيه الطلب يف الدولة األوىل وفق ًا التفاقية باريس حلامية امللكية الصناعية(،)73
ويشرتط أن يتم ذلك خالل مدة اثني عرش شهر ًا(.)74
وبام أن حق األولوية ال يدخل االخرتاع يف الفن الصناعي السائد بالنسبة ملالكه؛
فهذا يعني أنه ال يمكن ألحد من الغري طلب تسجيله لنيل الرباءة عنه ،ألنه فقد
عنرص اجلدّ ة بالنسبة للغري من خالل الكشف عنه من قبل املخرتع خالل فرتة
االدعاء باألولوية ،وبمفهوم املخالفة إذا تم الكشف عن االخرتاع قبل املدة املحددة
لالدعاء بحق األولوية ،أو تراخى املخرتع عن طلب التسجيل خالل املدة ،فإن
االخرتاع يف هذه األحوال َيفقد اجلدّ ة و َيدخل يف الفن الصناعي السائد.

( )72انظر املادة  10من قانون براءات االخرتاع األردين؛ املادة  11من قانون براءات االخرتاع اإلمارايت؛
املادة  4من قانون امللكية الفكرية املرصي؛ ) ،35U.S.C § 119(aسابقة.
( )73انظر املادة /4ج 2/من اتفاقية باريس حلامية امللكية الصناعية ،سابق.
( )74انظر املادة /10أ 1/من قانون براءات االخرتاع األردين؛ املادة  2/11من قانون براءات االخرتاع
اإلمارايت؛ ) ،35U.S.C § 119(aسابقة.
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الفرع الثالث:
احلامية املؤقتة لالخرتاع
تتفرع احلامية املؤقتة إىل فرعني ،األول يتمثل باحلامية املؤقتة يف املعارض الدولية،
أما الثاين فيتمثل باحلامية املؤقتة التي تبدأ من حلظة إيداع طلب التسجيل لالخرتاع
وتستمر حتى صدور براءة االخرتاع.
أوالً :احلامية يف املعارض الدولية:
نصت اتفاقية باريس عىل محاية االخرتاعات التي تعرض يف املعارض الدولية
الرسمية أو املعرتف هبا رسمي ًا والتي تقام عىل أرايض أية دولة من الدول األعضاء
فيها ،وذلك بأن تكفل هذه الدول محاية مؤقتة لرباءات االخرتاع( ،)75وقد التزمت
الترشيعات املقارنة بأحكام اتفاقية باريس حيث نصت عىل محاية االخرتاعات أثناء
عرضها يف املعارض التي تقام عىل أراضيها أو خارج أراضيها ضمن رشوط
معينة( ،)76فقد أعطى املرشع األردين احلامية لالخرتاعات التي تقام عىل أرايض
رس
اململكة أو خارجها ،وهذه احلالة تعترب من استثناءات فقدان اجلدّ ة بالكشف عن ِّ
االخرتاع ،ويشرتط يف املعرض أن يكون رسمي ًا أو معرتف ًا به رسمي ًا سواء متت إقامته
داخل اململكة أو خارجها( ،)77وهنج املرشع املرصي هذا االجتاه عندما نص عىل
املعارض الوطنية والدولية( ،)78يف حني َقرص املرشع اإلمارايت احلامية لالخرتاعات
املعروضة داخل حدود الدولة ومل يتعدها للمعارض الدولية(.)79

( )75انظر املادة  11من اتفاقية باريس حلامية امللكية الصناعية ،سابق.
( )76انظر املادة  20من قانون براءات االخرتاع األردين؛ املادة  3من قانون براءات االخرتاع اإلمارايت؛ املادة
 3من قانون محاية امللكية الفكرية املرصي ،املادة  11من اتفاقية باريس ،سابقة.
( )77انظر املادة  39من نظام براءات االخرتاع األردين رقم  97لسنة 2001؛ واملادة  11من اتفاقية باريس.
( )78انظر املادة  3من قانون محاية امللكية الفكرية املرصي ،سابق.
( )79انظر املادة  3من قانون براءات االخرتاع اإلمارايت ،سابق.
[العدد الثامن والستون  -حمرم 1438هـ أكتوبر ]2016
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ويتحقق الكشف عن االخرتاع املنوي عرضه يف املعرض من خالل رغبة مالكه
بتسجيله يف الدولة املقام فيها املعرض ،أو من خالل نرش أوصاف االخرتاع يف
املعرض ،أو من خالل استعامله ألجل عرضه يف املعرض ،ويشرتط لنيل احلامية
املؤقتة عن االخرتاع التقدم بطلب جلهة التسجيل يتضمن الكشف عن أوصاف
االخرتاع وكافة البيانات املرتبطة به بشكل موجز ،باإلضافة إىل بيان املنتجات
املتعلقة باالخرتاع وأية بيانات تراها جهة التسجيل رضورية( ،)80وتتحدد مدة احلامية
املؤقتة لالخرتاع يف املعارض بام ال تتجاوز ستة أشهر تبدأ من تاريخ افتتاح
املعرض( ،)81وال يرتتب عىل احلامية املؤقتة يف املعارض متديد مدة حق األولوية الذي
حددته الترشيعات باثني عرش شهر ًا ،فإذا استند مالك االخرتاع عىل حق األولوية
عند إيداع طلب تسجيل اخرتاعه ،فال جيوز له احتساب مدة احلامية املؤقتة يف
املعارض وإضافتها ملدة االثني عرش شهر ًا بحيث تصبح مدة األولوية ثامنية عرش
شهر ًا(.)82
ثاني ًا :احلامية املؤقتة لالخرتاع قبل احلصول عىل الرباءة:
تتجسد احلامية املؤقتة بحامية االخرتاع منذ قبول طلب تسجيله من جهة
التسجيل حتى منحه براءة االخرتاع ،وتكمن أمهية احلامية املؤقتة يف محاية االخرتاع
محاية أولية دون أن يضطر املخرتع لتقديم كافة التفصيالت الدقيقة عن االخرتاع،
ويف هذا ضامنه لتحقيق فائدة كبرية تتمثل بمنع الغري من التقدم لطلب تسجيل عن
نفس االخرتاع أو اخرتاع مشابه ،وهذا ما أكد عليه املرشع األردين حينام أعطى احلق
للمخرتع -بموجب هذه احلامية -باستغالل اخرتاعه؛ كام أعطاه احلق باختاذ
اإلجراءات املطلوبة إلثبات أي تعد عليه(.)83
()80
()81
()82
()83
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انظر املادة  39من نظام براءات االخرتاع األردين؛ واملادة  3/11من اتفاقية باريس ،سابقة.
انظر املادة  41من نظام براءات االخرتاع األردين ،املرجع السابق.
انظر املادة /20ب من قانون براءات االخرتاع األردين؛ واملادة  2/11من اتفاقية باريس ،سابقة.
انظر املادة /13ب 1/من قانون براءات االخرتاع األردين ،السابق.
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ويرى البعض بأن حقوق املخرتع خالل فرتة احلامية املؤقتة ال تقترص عىل اختاذ
إجراءات إثبات التعدي فقط؛ إنام يكون له حق منع الغري من التعدي عىل اخرتاعه،
فإذا قام املخرتع بإيداع طلب تسجيل اخرتاعه حيق له قبل صدور الرباءة عنه مطالبة
املعتدي بالتعويض عن الرضر إذا أثبت املخرتع أن املعتدي كان لديه العلم بأن
االخرتاع تم إيداع طلب تسجيله جلهة التسجيل ومل تصدر عنه بعد براءة اخرتاع(.)84
ويستطيع املخرتع خالل هذه الفرتة استغالل اخرتاعه جتاري ًا ،وحتى يضمن
احلامية الف ّعالة الخرتاعه يمكنه االستناد إىل قواعد األرسار التجارية ،ويف هذه احلالة
جيب عىل املخرتع عند إيداع طلب التسجيل تعبئة نموذج عدم النرش
( )Nonpublication Requestيفيد فيه عدم تسجيل االخرتاع لدى جهة أخرى
ويطلب فيه عدم نرش معلومات االخرتاع ،وهنا تبقى معلومات االخرتاع حمم ّية
بموجب قواعد األرسار التجارية حلني إصدار الرباءة ،فإذا مل يقم بتعبئة هذا النموذج
تصدر جهة التسجيل الرباءة؛ وبالتايل يفقد حقه يف محاية االخرتاع بموجب قواعد
األرسار التجارية ألن املعلومات أصبحت متاحة عموم ًا(.)85

(84) David Pressman, Patent it Yourself, supra, p12.
(85) David Pressman, Patent it Yourself, supra note, p26.
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اخلامتة
تُعد االخرتاعات من أهم حقوق امللكية الفكرية؛ لذا فقد سعت الدول لتحقيق
احلامية الفعالة هلا من أجل ضامن استمراريتها وتطورها من خالل منع االعتداءات
التي تتعرض هلا ،وقد لحقق ذلك بإبرام االتفاقيات الدولية اهلامة كاتفاقية باريس
واتفاقية تربس ،حيث قدّ مت كل منهام قواعد تلك احلامية واألحكام الضامنة
لتنفيذها ،وذلك بإلزام الدول بالنص عىل احلد األدنى من احلامية حلقوق مالكي
براءات االخرتاع يف ترشيعاهتا الوطنية ضامنة بذلك لحقيق التوازن يف احلقوق
والواجبات بني املخرتع واملجتمعات البرشية.
وبام أن احلامية الواجبة لالخرتاع تتطلب رشوط ًا أساسية جيب توافرها حتى
يمكن نيل الرباءة التي تعكس احلامية الكاملة له ،فإن هذه الرشوط تتمثل بجدّ ته
وابتكاريته وقابليته للتطبيق الصناعي ،وعىل هذا األساس تناولت هذه الدراسة
الرشط األول املتعلق باجلدّ ة ،وذلك بالبحث يف ماهية هذا الرشط ومدى لحققه
وعالقته بّس ّية االخرتاع واحلاالت التي تتحقق فيها اجلدّ ة عىل الرغم من كشف
الّسية ،وكذلك احلاالت التي تعدم اجلدّ ة إذا تم فيها الكشف عن االخرتاع.
وبنتيجة البحث فقد تم التوصل إىل نتائج عديدة أمهها:
أوالً :إن جدّ ة االخرتاع تعني عدم الكشف عنه يف أي مكان يف العامل ،والكشف
عن االخرتاع يعني إتاحته للعموم بحيث تنتفي عنه صفة الّسية التي تعترب أهم
عنارص اجلدّ ة يف االخرتاع.
ثاني ًا :ال يعترب كل كشف عن االخرتاع ِ
مفقد ًا للجدّ ة ،فهناك أحوال يفقد فيها
االخرتاع جدّ ته وهي:

 -1أن يتم الكشف عنه من قبل املخرتع ،وذلك بنرشه أو اإلعالن عنه أو
استعامله ،أو أن هيمل املخرتع باملحافظة عىل رسية االخرتاع ،وكذلك حالة سبق
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تسجيل االخرتاع سواء حصل عىل براءة أو مل حيصل عليها بعد.
 -2واحلالة األخرى أن يتم التوصل إليه بطرق مرشوعة من قبل الغري كأن يتم
التوصل إليه بشكل مستقل.
وهناك أحوال ال يفقد االخرتاع جدّ ته بالكشف عنه وهي:
 -1إذا تم الكشف عنه من قبل املخرتع من أجل التأكد من قابليته للتطبيق
الصناعي ،ويف هذه احلالة يقوم األشخاص املخولون بالتعامل مع االخرتاع أثناء
إجراء االختبارات بكشف رسية االخرتاع للغري ،فيعترب هذا الكشف غري مرشوع
ألنه خيالف قواعد الثقة ،وبالتايل ال يفقد االخرتاع جدته ،ويستطيع املخرتع إبطال
أي طلب تسجيل لالخرتاع ومنع التعدي عليه ،ويستعمل يف ذلك كافة وسائل
اإلثبات ملنع هذا التعدي.
 -2إذا تم الكشف عن االخرتاع أثناء فرتة السامح –اثني عرش شهر ًا قبل إيداع
طلب تسجيل االخرتاع للحصول عىل الرباءة ،-سواء كان نتيجة ترصف قام به
طالب التسجيل ،أو بسبب عمل غري حمق من قبل الغري.
 -3إذا وقع الكشف خالل فرتة األولوية ،وهي التي تعطي املخرتع احلق بطلب
تسجيل اخرتاعه لدى دولة أخرى غري التي سجل فيها اخرتاعه بداية خالل مدة
اثني عرش شهر ًا من تاريخ إيداع طلب التسجيل األول ،رشيطة أن تكون الدولة
األوىل عضو ًا يف اتفاقيات امللكية الصناعية أو اتفاقية ثنائية هبذا الشأن مع الدولة
الثانية.
 -4الكشف عن االخرتاع خالل عرضه باملعارض الرسمية ،وتبدأ هذه احلامية
من تاريخ افتتاح املعرض ملدة ستة شهور ،ولحسب هذه املدة من مدة االدعاء بحق
األولوية إذا رغب املخرتع بتسجيل اخرتاعه يف الدولة املقام هبا املعرض استناد ًا حلق
األولوية.
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 -5إذا وقع الكشف خالل فرتة احلامية املؤقتة لالخرتاع التي تبدأ من حلظة
قبول طلب تسجيله حتى صدور الرباءة عنه ،فإنه حيق للمخرتع خالهلا استغالل
اخرتاعه واختاذ اإلجراءات القانونية إلثبات التعدي عىل اخرتاعه فقط.
وبعد عرض الدراسة ونتائجها نلفت إىل رضورة اهتامم اجلهات اإلدارية
والقانونية الرسمية يف الدول العربية باملخرتعني اهتامم ًا بالغ األمهية ،ملا يمثله هؤالء
من ركيزة أساسية يف لحريك عجلة النمو االقتصادي والتطور التقني بكافة املجاالت
الصناعية .وعليه يمكن اقرتاح بعض األمور التي تساهم يف لحقيق ذلك.
 -1توعية املخرتع برضورة املبادرة بإيداع طلب تسجيل اخرتاعه لدى جهة
التسجيل فور التوصل إليه من أجل ضامن حقوقه ،ويتأتى ذلك من خالل التوعية
اإلعالمية بوسائلها املختلفة ،ألن البعض منهم جيهل –أو غري مطلع -عىل إجراءات
التسجيل وأمهيتها إلثبات حقوقه.
 -2تنمية القدرات والكفاءات الوطنية وتوجيهها نحو اإلبداع واالبتكار،
وذلك من خالل تعريفهم باإلجراءات القانونية املحددة حلقوق املخرتع وماهية
االبتكارات التي يمكن حصوهلا عىل الرباءة؛ ألن الكثري من االبتكارات هيمل
مبتكروها تسجيلها اعتقاد ًا منهم بعدم أمهيتها أو إمكانية احلصول عىل براءة اخرتاع
هلا ،ولحديد ًا فيام يتعلق بطرق الصنع.
 -3التوصية للمرشع األردين برضورة محاية االخرتاع محاية كاملة خالل الفرتة
املؤقتة بعد إيداع طلب التسجيل لنيل الرباءة ،وليس االقتصار عىل إجراءات منع
التعدي فقط ،السيام أنه منح املخرتع حق استغالل االخرتاع خالل هذه الفرتة،
وهذا يعني تولد احلقوق والواجبات عىل املخرتع نتيجة استغالل االخرتاع؛ مما
يسبب إرباكات قانونية يف غنى عنها.
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