قانون اتحادي رقن ( )17لسنة 2002م
في شأن تنظين وحماية الملكية الصناعية لبراءات
االختراع والرسوم والنماذج الصناعية
نحن زاٌد بن سلطان آل نھٌان رئٌس دولة اإلمارات العربٌة المتحدة،
بعد االطالع على الدستور،
وعلى القانون االتحادي رقم ( )1لسنة  1972بشؤن اختصاصات الوزارات
وصالحٌات الوزراء والقوانٌن المعدلة له،
وعلى القانون االتحادي رقم ) (5لسنة  1976فً شؤن اتحاد غرف التجارة
والصناعة،
وعلى القانون االتحادي رقم ) (1لسنة  1979فً شؤن تنظٌم شإون الصناعة،
وعلى القانون االتحادي رقم ) (4لسنة  1979فً شؤن قمع الغش والتدلٌس فً
المعامالت التجارٌة،
وعلى القانون االتحادي رقم ) (8لسنة  1984فً شؤن الشركات التجارٌة والقوانٌن
المعدلة له،
وعلى قانون المعامالت المدنٌة الصادر بالقانون االتحادي رقم ) (5لسنة 1985
القوانٌن المعدلة له،
وعلى قانون اإلجراءات المدنٌة الصادر بالقانون االتحادي رقم ( )11لسنة ،1992
وعلى قانون االتحادي رقم ) (44لسنة  1992فً شؤن تنظٌم وحماٌة الملكٌة
الصناعٌة لبراءات االختراع والرسوم والنماذج الصناعٌة،
وعلى قانون المعامالت التجارٌة الصادر بالقانون االتحادي رقم ) (18لسنة ،1993
وعلى المرسوم االتحادي رقم ( )21لسنة  1975بشؤن انضمام دولة اإلمارات
العربٌة المتحدة إلى المنظمة العالمٌة للملكٌة الفكرٌة،
وعلى المرسوم االتحادي رقم ) (20لسنة  1996فً شؤن انضمام دولة اإلمارات
العربٌة المتحدة إلى اتفاقٌة بارٌس لحماٌة الملكٌة الصناعٌة،
وعلى المرسوم االتحادي رقم ) (21لسنة  1997بانضمام دولة اإلمارات العربٌة
المتحدة إلى منظمة التجارة العالمٌة،
وعلى المرسوم االتحادي رقم ) (84لسنة  1998فً شؤن انضمام دولة اإلمارات
العربٌة المتحدة إلى معاهدة التعاون بشؤن براءات االختراع،
وبناء على ما عرضه وزٌر المالٌة والصناعة ،وموافقة مجلس الوزراء ،وتصدٌق
المجلس األعلى لالتحاد،
أصدرنا القانون اآلتً:

الباب األول
تعريفات وأحكام عامة
المـــــادة ()1
فً تطبٌق أحكام هذا القانون ٌكون للكلمات والعبارات التالٌة ،المعانً الموضحة قرٌن كلل منھلا
ما لم ٌدل سٌاق النص على غٌر ذلك:
الدولة :دولة اإلمارات العربٌة المتحدة.
الوزارة :وزارة المالٌة والصناعة.
الوزير :وزٌر المالٌة والصناعة.
اإلدارة :إدارة الملكٌة الصناعٌة بالوزارة وفروعھا فً الدولة.
اللجنة :لجنة التظلمات المشكلة بقرار من الوزٌر.
سنند الحماينة :الوثٌقلة الداللة عللى ملن اإلدارة حماٌلة الختلراع أو رسلم أو نملوذج صلناعً
والمتمثلة فً براءة اختراع أو شھادة منفعة أو شھادة تسجٌل رسم أو نموذج صناعً.
االختراع :الفكرة التً ٌتوصل إلٌھا أي مختلرع وتتلٌ عملٌلا حلال فنٌلا جدٌلدا لمشلكلة معٌنلة فلً
مجال التكنولوجٌا.
براءة االختراع :سند الحماٌة الذي تمنحه اإلدارة باسم الدولة عن االختراع.
شناادة المنفعنة :سلند الحماٌلة اللذي تمنحله اإلدارة باسلم الدوللة علن اختلراع ال ٌنلت علن نشلاط
ابتكاري كاف لمن براءة اختراع عنه.
شاادة التسجيل :سند الحماٌة الذي تمنحه اإلدارة باسم الدولة عن الرسم أو النموذج الصناعً.
الدراية العملية :المعلومات أو البٌانات أو المعارف الناجمة عن الخبرة المكتسبة من المھنة ذات
الطبٌعة التقنٌة والقابلة للتطبٌق عملٌا.
الرسنم الصنناع  :أي تكلوٌن مبتكلر للخطلوط أو لألللوانٌ ،عطلً كلل منھملا أو كالهملا مظھلرا
خاصا ٌمكن استخدامه كمنت صناعً أو حرفً.
النموذج الصناع  :أي شكل مجسم مبتكرٌ ،عطى مظھرا خاصا ٌمكن استخدامه كمنت صناعً
أو حرفً.
النشرة :النشرة الدورٌة التً تصلدرها اإلدارة وتخصصلھا لنشلر كلل ملا ٌوجل
الالئحة التنفٌذٌة نشره.

هلذا القلانون أو

طلب البراءة الدول  :الطل المقدم لإلدارة للحصول على بلراءة اختلراع طبقلا لمعاهلدة التعلاون
بشؤن براءات االختراع.
اإليداع الدول لطلب بنراءة االختنراع :الطلل المقلدم للحصلول عللى بلراءة اختلراع إللى مكتل
البراءات فً إحدى الدول األعضاء فً معاهدة التعلاون بشلؤن بلراءات االختلراع ،واللذي ٌخلول

صاحبه حق حماٌة االختراع فً الدول األعضاء طبقا للشروط وبمراعاة اإلجراءات المقررة فً
هذه المعاهدة.
مكتب استالم الطلبات :المكت الوطنً الذي ٌسللم فٌله طلل بلراءة اختلراع دولٌلة واللذي ٌتلولى
إحالته إلى أي جھة أخرى تتحدد طبقا لمعاهدة التعاون بشؤن براءات االختراع.
مكتنب مختنار :المكتل اللذي ٌختلاره ملودع الطلل اللدولً للقٌلام بفحلص الطلل
استٌفائه لشروط من البراءة طبقا لمعاهدة التعاون بشؤن براءات االختراع.

لمعرفلة ملدى

مكتب معين :المكت الوطنً الذي ٌعٌنله ملودع الطلل اللدولً باعتبلاره الجھلة المعنٌلة بإصلدار
براءات االختراع طبقا الحكام هذا القانون.
المـــــادة ()2
ال تخل أحكام هذا القانون بما تنص علٌه االتفاقٌات والمعاهدات الدولٌة التً تكون الدولة طرفا
فٌھا ،والتً تنظم حقوق مواطنً الدول األطراف فً تلك االتفاقٌات والمعاهدات وحقوق
األشخاص الذٌن ٌعاملون معاملتھم.
وٌكون لألجنبً الذي ال ٌشمله حكم الفقرة السابقة حقوق المواطن التً ٌخولھا هذا القانون إذا
كان ٌحمل جنسٌة دولة تعامل الدولة معاملة المثل.
المـــــادة ()3
تمن حماٌة مإقتة لالختراعات وللرسوم والنماذج الصناعٌة التً تعرض فً معارض داخل
الدولة ،وذلك طبقا للشروط واإلجراءات التً تنظمھا الالئحة التنفٌذٌة لھذا القانون ،وبمراعاة
أحكام االتفاقٌات والمعاهدات الدولٌة التً تكون الدولة طرفا فٌھا أو بشرط المعاملة بالمثل.
الباب الثان
االختراعات
الفصل األول
براءة االختراع وشاادة المنفعة
المـــــادة ()4
تمن براءة االختراع عن كلل اختلراع جدٌلد نلات علن فكلرة مبتكلرة أو تحسلٌن مبتكلر الختلراع
تحمٌه براءة فً كافة مجاالت التقنٌة وٌكون كل منھما قائما على أسس علمٌلة وقلابال لالسلتغالل
الصناعً ،سواء تعلق ذلك بمنتجات صلناعٌة جدٌلدة أو بطلرق أو وسلائل صلناعٌة مسلتحدثة أو
بتطبٌق جدٌد لطرق أو وسائل صناعٌة معروفة.
وٌعتبر االختراع قابال للتطبٌق الصناعً إذا أمكن تطبٌقه أو استعماله فً أي نوع ملن الصلناعة
بمعناها الواسع بما فً ذلك الزراعة والصٌد والحرف الٌدوٌة والخدمات.
وٌج أن ٌتعلق الطل باختراع واحد فقط أو بمجموع من االختراعات المرتبطة فٌھا بٌنھا على
نحو تشكل فٌه مفھوما ابتكارٌا عاما واحدا.
وإذا اتض بعد صدور البراءة تخلف شرط ترابط االختراعات طبقا لما ورد فً الفقلرة السلابقة،
فإن هذا التخلف ال ٌعتبر سببا إلسقاط البراءة.

المـــــادة ()5
تملن شلھادة المنفعلة علن كلل اختلراع جدٌلد قابلل للتطبٌلق الصلناعً ولكنله ال ٌنلت علن نشلاط
ابتكاري كاف لمن براءة اختراع عنه.
كما تمن شھادة منفعة عن كل اختلراع تنطبلق علٌله أحكلام الملادة ) (4بنلاء عللى طلل صلاح
االختراع أو من ٌمثله قانونا.
المـــــادة ()6
 .1ال تمن براءة االختراع أو شھادة المنفعة عما ٌؤتً:
أ .األبحاث واألنواع النباتٌة أو الحٌوانٌة أو الطرق البٌولوجٌة إلنتاج النبات أو الحٌوان
وٌستثنى من ذلك طرق علم األحٌاء الدقٌقة ومنتجاتھا.
 .طرق التشخٌص والعالج والجراحة الالزمة المعالجة البشر أو الحٌوانات.
ج .المبادئ واالكتشافات والنظرٌات العلمٌة والطرائق الرٌاضٌة.
د .المخططات أو القواعد أو الطرائق المتبعة لمزاولة األعمال التجارٌة أو ممارسة
األنشطة الذهنٌة المحضة أو لعبة من اللع .
هـ .االختراعات التً ٌنشؤ عن نشرها أو استغاللھا إخالل بالنظام العام أو اآلدا .
 .2إذا تبٌن لإلدارة عند فحصھا طل البراءة تعلق االختراع بالدفاع الوطنً تتبع
اإلجراءات المنصوص علٌھا فً الالئحة التنفٌذٌة لھذا القانون.
المـــــادة ()7
 .1مع عدم اإلخالل بؤحكام المادة ) (9من هذا القانون ٌكون الحق فً االختراع للمخترع
أو لخلفه القانونً.
وإذا اشترك شخصان أو أكثر فً إنجاز اختراعٌ ،كون الحق فً االختراع لھم أو لخلفائھم
القانونٌٌن شركة فٌما بٌنھم ،وال ٌعتبر مخترعا أو فً مرتبة المخترع ذلك الذي تقتصر
جھوده على المساعدة فً تنفٌذ االختراع دون اإلسھام فً أٌة خطة ابتكارٌة.
 .2مع عدم اإلخالل بؤحكام المادتٌن ( )9(،)8من هذا القانون فإنه ٌكون للشخص الذي
ٌودع قبل غٌره طلبا عن براءة اختراع أو شھادة منفعة ،أو الذي ٌطال قبل غٌره
بؤسبقٌة عن ذات االختراع ،الحق فً براءة االختراع أو شھادة المنفعة حس األحوال،
إذا توفرت فً طلبه شروط الحصول علٌھا.
ٌ .3كون لكل ذي مصلحة حق التظلم والطعن فً قرار قبول أو رفض الطل وفقا ألحكام
هذا القانون والئحة التنفٌذٌة.
المـــــادة ()8
إذا كانلت العناصلر الجوهرٌلة لالختلراع قلد تلم الحصلول علٌھلا ملن اختلراع شلخص آخلر دون
موافقته على ذلك أو على إٌداع طل الحماٌة ،فٌجوز لمن أصٌ بضرر نتٌجة لھذا االغتصلا
المطالبة بنقل الطل إلٌه أو بنقل البراءة أو شھادة المنفعة إذا كانت قد منحت إلى المغتص .
المـــــادة ()9
 .1إذا أنجز االختراع من خالل تنفٌذ عقد مقاولة أو عقد عمل ٌكون الحق فً االختراع
لصاح العمل ما لم ٌنص االتفاق على غٌر ذلك.

.2
.3

.4
.5

.6

إذا كان لالختراع قٌمة اقتصادٌة تفوق تصورات الطرفٌن عند توقٌع العقدٌ ،ستحق
المخترع تعوٌضا إضافٌا تحدده المحكمة إذا لم ٌتفق الطرفان على مبلغ معٌن.
إذا أنجلز العاملل اللذي ال ٌلنص عقلد عملله عللى القٌلام بنشلاط ابتكلاري اختراعلا ٌتصلل
بمجال نشاط صاح العمل مستخدما فً ذلك خبرات أو وثائق أو أدوات صاح العمل
أو ملواده األولٌلة الموضلوعة تحلت تصلرفه ملن خلالل العملل فٌكلون الحلق فلً ذللك
االختراع للعامل المخترع بانقضاء أربعة شھور ملن تلارٌ تقدٌمله التقرٌلر المشلار إلٌله
فً البند ( )4من هذه المادة لصاح العمل عن االختراع أو اعتبارا ملن أي تلارٌ عللم
من خالله صاح العمل بصلورة أخلرى علن تحقلق االختلراع ،وللم ٌبلد صلاح العملل
استعداده لتملك االختراع بإعالن كتابً.
على العامل المخترع ان ٌخطر صاح العمل فورا بتقرٌر كتابً عن اختراعه.
إذا أبدى صاح العمل استعداده لتملك االختراع خالل المدة المحددة فً البند ) (3من
هذه المادة ٌعتبر الحق فً االختراع عائدا له منذ نشوء االختراع وٌستحق العامل
المخترع تعوٌضا عادال ٌإخذ فٌه بعٌن االعتبار مرتبه والقٌمة االقتصادٌة لالختراع
وكل فائدة تعود منه على صاح العمل ،وإذا لم ٌتفق الطرفان على التعوٌض تحدده
المحكمة.
كل اتفاق ٌعطى للعامل مزاٌا أقل مما تنص علٌه أحكام هذه المادة ٌعتبر باطال.
المـــــادة ()11

ٌذكر اسم المخترع فً براءة االختراع أو شھادة المنفعة ما للم ٌعللن المختلرع كتابلة علن رغبتله
فً عدم ذكر اسمه.
وٌتم تقدٌم طل براءة االختراع وبٌاناته أو شھادة المنفعة وفقلا لملا تحلدده الالئحلة التنفٌذٌلة لھلذا
القانون.
المـــــادة ()11
ٌ .1جوز أن ٌتضمن طل اإلٌداع الرغبة فً اعتبار األولوٌة فً اإلٌداع لطل سبق
تقدٌمه فً دولة تكون طرفا فً اتفاقٌة أو معاهدة مع الدولة .وفً هذه الحالة ٌج أن
ٌوض فً الطل تارٌ ورقم قٌد الطل السابق واسم الدولة التً قدم إلٌھا ،وذلك وفقا
لما تنص علٌه الالئحة التنفٌذٌة لھذا القانون.
 .2مدة األولوٌة إثنا عشر شھرا من تارٌ اإلٌداع األول.
المـــــادة ()12
تقوم اإلدارة بفحص طل براءة االختراع أو شھادة المنفعة وفقا ألحكام هذا القانون والئحته
التنفٌذٌة ،ولھا أن تطل استٌفاء ما تراه الزما لمن براءة االختراع أو شھادة المنفعة.
وعلى اإلدارة  -فً حالة رفض الطل  -إخطار مقدم الطل بذلك .وٌجوز له أن ٌتظلم إلى
اللجنة خالل ستٌن ٌوما من تارٌ اإلخطار.
المـــــادة ()13
تمن براءات االختراع وشھادات المنفعة بقرار من الوزٌر وتنشر فً النشرة .ولكل ذي مصلحة
الحق فً التظلم أمام اللجنة خالل ستٌن ٌوما من تارٌ النشر.

وتسلم براءة االختراع أو شھادة المنفعة إلى صاح الحق فٌھا ،إذا لم ٌقدم فً شؤنھا أي تظلم
خالل المٌعاد المنصوص علٌه فً الفقرة السابقة ،وذلك بعد قٌدها فً السجل ،وٌج أن تحمل
البراءة أو الشھادة رقم القٌد وتارٌ اإلصدار وبٌان دفع رسم القٌد أو التجدٌد وغٌر ذلك من
البٌانات وفقا لما تنص علٌه الالئحة التنفٌذٌة لھذا القانون.
المـــــادة ()14
مدة براءة االختراع عشرون سنة وملدة شلھادة المنفعلة عشلر سلنوات تبلدأ كلل منھملا ملن تلارٌ
تقدٌم الطل .
وٌستحق على براءة االختراع وعلى شھادة المنفعة رسم سنوي ٌتعلٌن سلداده فلً بداٌلة كلل سلنة
اعتبارا من السنة التالٌة لتارٌ تقدٌم طل براءة االختلراع أو شلھادة المنفعلة ،وإذا للم ٌقلم ماللك
براءة االختراع أو شھادة المنفعة بسداد الرسلم السلنوي فلً موعلد أقصلاه ثالثلة أشلھر ملن بداٌلة
السنة جاز له أن ٌدفع الرسم خالل ثالثلة أشلھر أخلرى تبلدأ ملن انقضلاء الملدة السلابقة ملع سلداد
رسم إضافً وفقا لما تحدده الالئحة التنفٌذٌة لھذا القانون.
وفً جمٌع األحوال ٌجوز سداد الرسوم السنوٌة مقدما عن كل أو بعض ملدة بلراءة االختلراع أو
شھادة المنفعة.
فإذا لم ٌقم مالك البراءة أو شھادة المنفعة بسلداد الرسلم السلنوي خلالل المھللة القانونٌلة السلابقة -
ستة أشھر من تارٌ االستحقاق – سقطت براءة االختراع أو شھادة المنفعة.
وٌسري على طل براءة االختراع أو شھادة المنفعة فً حكم هذه المادة ملا ٌسلري عللى البلراءة
أو شھادة المنفعة.
المـــــادة ()15
 .1تعطً براءة االختراع لصاحبھا:
أ  -حق استغالل االختراع .وٌعتبر استغالال لالختراع  -إذا كان موضوع براءة
االختراع منتجا -صناعته واستخدامه وعرضه للبٌع أو بٌعه أو استٌراده لھذه
األغراض .وإذا كان االختراع عملٌة صناعٌة أو طرٌقة صنع منت معٌن ،فإن
لمالك البراءة ذات الحق بالنسبة لما ٌنت مباشرة عن استخدام هذه العملٌة أو
الطرٌقة ،إضافة إلى حقه فً استخدام العملٌة أو الطرٌقة.
ولصاح براءة االختراع ،إذا كان موضوع البراءة منتجا ،الحق فً منع الغٌر ،الذي لم ٌحصل
على موافقته ،من صنع المنت واستخدامه وعرضه للبٌع وبٌعه واستٌراده لھذه األغراض.
أما إذا كان موضوع البراءة عملٌة صناعٌة ،فله منع الغٌر الذي لم ٌحصل على موافقته من
االستخدام الفعلً للطرٌقة ومن استخدام المنت الذي ٌتم الحصول علٌه مباشرة بھذه الطرٌقة
ومن عرضه للبٌع ومن بٌعه ومن استٌراده لھذه األغراض.
 استعمال الطرٌقة ومباشرة أي من األعمال المشار إلٌھا فً الفقرة (أ) بخصوصمنت ٌتم الحصول علٌه بواسطة الطرٌقة مباشرة ،وذلك عندما تمن براءة االختراع
أو شھادة المنفعة عن طرٌقة أو عن تطبٌق جدٌد لطرٌقة أو وسٌلة صناعٌة
معروفة.
 .2تقتصر الحقوق المشار إلٌھا فً البند ( )1من هذه المادة والتً تخولھا براءة االختراع
أو شھادة المنفعة على األعمال التً تتم إلغراض صناعٌة أو تجارٌة وال تمتد هذه
الحقوق إلى األعمال الخاصة بالمنت الذي تحمٌه بعد بٌعه.

المـــــادة ()16
ٌ .1حدد نطاق الحماٌة التً تخولھا براءة االختراع أو شھادة المنفعة بطل سند الحماٌة.
 .2وٌستخدم الوصف والرسومات الھندسٌة فً تفسٌر مضمون الطل .
المـــــادة ()17
إذا قام شخص بحسن نٌة بتصنٌع المنت أو باستعمال الطرٌقة موضوع االختراع أو اتخاذ
ترتٌبات جدٌة لھذا التصنٌع أو االستعمال فً الدولة فً تارٌ إٌداع طل الحماٌة من شخص
آخر ،أو فً تارٌ األسبقٌة المطال بھا قانونا بالنسبة لھذا الطل ٌ ،كون لألول بالرغم من من
براءة االختراع أو شھادة المنفعة ،الحق فً مواصلة القٌام بھذه األعمال ومباشرة األعمال
األخرى المشار إلٌھا فً المادة )  ( 15من هذا القانون بالنسبة للمنتجات المتحصلة منھما ،وهذا
الحق شخصً ،ال ٌقبل االنتقال إال مع المنشؤة المستفٌدة منه.
المـــــادة ()18
ٌجوز التنازل للغٌر عن براءة االختراع أو شھادة المنفعة أو عن طل أي منھما قبل المن .
وٌج أن ٌتم التنازل عن البراءة أو شھادة المنفعة أو عن طل أي منھما كتابة وأن ٌوقع كل
من األطراف المتعاقدة أمام الموظف المسإول فً اإلدارة أو أن ٌصادق على توقٌعاتھم الكات
العدل فً الدولة.
وٌج قٌد التنازل عن براءة االختراع أو شھادة المنفعة فً السجل المخصص لذلك مقابل رسم
تحدده الالئحة التنفٌذٌة لھذا القانون.
المـــــادة ()19
ال تسري الحقوق التً تخولھا براءة االختراع على اآلتً:
 .1األعمال الخاصة بؤغراض البحث العلمً.
 .2استعمال موضوع براءة االختراع فً وسائل النقل التً تدخل إقلٌم الدولة بصفة مإقتة
أو عرضٌة سواء كان فً جسم وسٌلة النقل أو فً آالتھا أو أجھزتھا أو عددها أو فً
األجزاء اإلضافٌة األخرى على أن ٌكون االستعمال قاصرا على احتٌاجات تلك
الوسائل.
المـــــادة ()21
ٌجوز للمالكٌن المشتركٌن فً براءة االختراع أو شھادة المنفعة ،كل على انفراد ،أن ٌتنازلوا
للغٌر عن حصتھم فً االختراع المحمً ببراءة االختراع أو شھادة المنفعة وأن ٌستغلوه وأن
ٌباشروا الحقوق التً تخولھا المادة ) (15من هذا القانون ما لم ٌتفق على خالف ذلك ،ولكن ال
ٌجوز لھم أن ٌمنحوا ترخٌصا للغٌر باستغالل االختراع إال مجتمعٌن.

المـــــادة ()21
ٌجوز رهن براءة االختراع أو شھادة المنفعة ضمانا للوفاء بدٌن سواء بصورة مستقلة أو مع
المحل التجاري ،وٌإشر بالرهن فً سجل براءات االختراع أو سجل شھادات المنفعة حس
األحوال ،وٌنشر فً النشرة.
المـــــادة ()22
ال ٌكون التنازل عن براءة االختراع أو شلھادة المنفعلة أو رهنھملا حجلة عللى الغٌلر إال بعلد قٌلد
التنازل أو الرهن حس األحوال فً سجل براءات االختلراع أو سلجل شلھادة المنفعلة واإلشلھار
عنه فً النشرة.
المـــــادة ()23
ٌجوز للدائن أن ٌحجز على بلراءة االختلراع أو شلھادة المنفعلة المملوكلة لمدٌنله وفقلا إلجلراءات
الحجز على المنقول أو حجز ما للمدٌن لدى الغٌر حس األحوال.
وٌج على الدائن أن ٌعلن الحجز وحكم مرسى المزاد لإلدارة للتؤشٌر بھما فً السجل الخاص.
وٌنشر الحجز وحكم مرسى المزاد فً النشرة ،وتحصل الرسوم المقررة وفقا لما تحلدده الالئحلة
التنفٌذٌة لھذا القانون ،وال ٌكون للحجز أو حكم مرسى المزاد أثر بالنسبة إلى الغٌر إال من تارٌ
النشر.
الفصل الثان
التراخيص اإلجبارية ونزع ملكية االختراع
المـــــادة ()24
 .1إذا لم ٌستغل مالك البراءة أو شھادة المنفعة االختراع المشمول بالبراءة أو شھادة
المنفعة على اإلطالق أو استغله على وجه غٌر كاف ،جاز لكل ذي شؤن أن ٌطل وفقا
لإلجراءات المبٌنة فً المادة ) (30من هذا القانون الحصول على ترخٌص إجباري
وفق الشروط التالٌة:
أ .أن ٌكون قد مضى على من البراءة أو شھادة المنفعة ثالث سنوات على األقل.
 .أن ٌثبت طال الترخٌص بذله جھودا خالل فترة معقولة ،للحصول على ترخٌص من
مالك البراءة بسعر معقول وبشروط تجارٌة معقولة ،وتحدد الالئحة التنفٌذٌة لھذا القانون
اإلجراءات المطلوبة فً هذا الشؤن.
ج .أال ٌكون الترخٌص مطلقا ،وٌجوز أن تتضمن شروط الترخٌص اإلجباري التزامات
وقٌودا على كل من المرخص والمرخص له بترخٌص إجباري.
د .أن ٌكون الترخٌص لسد احتٌاجات السوق المحلٌة ،وٌلتزم طال الترخٌص بتقدٌم
الضمانات الالزمة التً تحددها الالئحة التنفٌذٌة لھذا القانون وذلك الستغالل االختراع
استغالال كافٌا لمعالجة أوجه النقص أو لمقابلة االحتٌاجات التً أدت إلى طل الحصول
على الترخٌص اإلجباري.
هـ .أن ٌحدد قرار الترخٌص نطاق ومدة الترخٌص بما ٌقتضٌه الغرض الذي من من أجله.
و .أن ٌمن مالك براءة االختراع تعوٌضا عادال.
ز .أن ٌقتصر استغالل براءة االختراع على المرخص له ،وال ٌنتقل الترخٌص إلى الغٌر إال
فً حالة نقل ملكٌة منشؤة المرخص له أو الجزء من منشؤته الذي ٌستغل البراءة،

وبشرط موافقة المحكمة المختصة على هذا االنتقال ،وتسري على االنتقال أحكام المادتٌن
( )28و( )32من هذا القانون.
ح -إذاكان االختراع ٌتعلق بتقنٌة أشباه الموصالت ،ال ٌجوز الترخٌص إال لألغراض
العامة غٌر التجارٌة أو لتصب ممارسات تقرر قضائٌا أو إدارٌا إنھا غٌر تنافسٌة.
 .2وال ٌمن الترخٌص اإلجباري إذا برر مالك براءة االختراع أو شھادة المنفعة موقفه
بؤسبا مشروعة ،وال ٌشكل استٌراد المنت سببا مشروعا.
المـــــادة ()25
ٌ .1خول الترخٌص اإلجباري المرخص له الحق فً مباشرة بعض أو كل األعمال
المشار إلٌھا فً المادة ) (15من هذا القانون وفقا لشروط الترخٌص ،وٌستثنى من
ذلك حق استٌراد المنت .
 .2وٌكون لصاح الترخٌص الحق فً استعمال الحقوق المدنٌة والجزائٌة لصاح
براءة االختراع أو شھادة المنفعة لحماٌة االختراع واستغالله إذا قصر أحدهما فً
ذلك رغم إخطاره أو علمه بؤي عمل غٌر مشروع.
المـــــادة ()26
ال ٌترت على من الترخٌص اإلجباري عدم من تراخٌص إجبارٌة أخرى.
المـــــادة ()27
 .1تنظر المحكمة المختصة ،بناء على طل ذوي الشؤن فً مدى حرمان مالك براءة
االختراع أو شھادة المنفعة من استغالل االختراع بذاته أو منحه تراخٌص أخرى
باستغالله.
ٌ .2جوز للمحكمة المختصة عدم مراعاة الفقرتٌن (أ) و( ) من البند ) (1من المادة ()24
من هذا القانون إذا كان طل الترخٌص اإلجباري بسب حالة طوارئ عامة أو حاجة
عامة ملحة ،أو كان الستخدامات عامة غٌر تجارٌة.
المـــــادة ()28
ٌقدم طل الترخٌص اإلجباري إلى المحكمة المختصة فلً صلورة دعلوى ٌختصلم فٌھلا صلاح
براءة االختراع أو شھادة المنفعلة وتعللن بھلا اإلدارة لحضلور ممثلل عنھلا ،وللمحكملة أن تعطلً
الطرفٌن مھلة تحددها لالتفاق فٌھا بٌنھما  ،وٌجوز مد المھلة إذا رأت المحكمة مبررا لذلك.
فإذا انقضت المھلة ،نظرت المحكمة فً الطل برفض من الترخٌص اإلجبلاري ،أو بمنحله ملع
تحدٌد شروطه ومجاله وتحدٌد التعوٌض لصاح بلراءة االختلراع أو شلھادة المنفعلة وفقلا للنص
المادة ) (24من هذا القانون ،وٌعلن الحكم إلى الطرف اآلخر والى اإلدارة للتؤشٌر به فً السجل
الخاص وٌنشر فً النشرة بعد أداء الرسم المقرر ،وال ٌكون للحكم أثر بالنسبة إلى الغٌلر إال ملن
تارٌ النشر.
المـــــادة ()29
ٌ .1جوز بقرار من الوزٌر إصدار ترخٌص إجباري باستغالل اختراع مشمول بحماٌة
براءة اختراع أو شھادة منفعة إذا كان لالختراع أهمٌة للمصلحة العامة ،وذلك بالشروط
المذكورة فً المادة ) (24باستثناء الفقرتٌن (أ) و( ) من البند ) (1منھا.

ٌ .2جوز الطعن فً قرار الوزٌر بالترخٌص اإلجباري أو تقدٌر التعوٌض أمام المحكمة
المختصة خالل ستٌن ٌوما من تارٌ نشر قرار الوزٌر فً النشرة.
المـــــادة ()31
 .1إذا كان من غٌر الممكن استغالل اختراع تحمٌه براءة اختراع أو شھادة منفعة فً
الدولة دون اإلخالل بحقوق مستمدة من براءة االختراع أو شھادة منفعة منحت بناء على
طل سابق ،فإنه ٌجوز من مالك براءة االختراع أو شھادة المنفعة األخٌرة ترخٌصا
إجبارٌا بناء على طلبه وفقا ألحكام الفقرة (ج) من البند ) (1من المادة ) (24من هذا
القانون بالقدر الالزم الستغالل اختراعه إذا كان هذا االختراع ٌخدم أغراضا صناعٌة
مختلفة عن تلك األغراض الخاصة باالختراع موضوع براءة االختراع أو شھادة
المنفعة السابقة أو ٌشكل تقدما تقنٌا ملحوظا بالنسبة إلٌه.
 .2وإذا كان االختراعان ٌخدمان ذات الغرض الصناعًٌ ،من الترخٌص اإلجباري لمالك
براءة االختراع أو شھادة المنفعة الالحقة مع حفظ الحق لصاح براءة االختراع أو
شھادة المنفعة السابقة فً الحصول على ترخٌص عن براءة االختراع أو شھادة المنفعة
الالحقة ،إذا طل ذلك.
 .3ومع ذلك ٌجوز للطرفٌن االتفاق كتابة فٌما بٌنھما وإخطار اإلدارة باتفاقھما للتؤشٌر به
فً السجل الخاص.
المـــــادة ()31
ٌ .1جوز للسلطة التً منحت الترخٌص اإلجباري أن تعدل شروطه بناء على طل مالك
براءة االختراع أو شھادة المنفعة أو المرخص له بترخٌص إجباري ،إذا كان ذلك مبررا
بوقائع جدٌدة ،وبوجه خاص إذا من مالك براءة االختراع أو شھادة المنفعة ترخٌصا
تعاقدٌا بشروط أفضل من شروط الترخٌص اإلجباري.
 .2وٌجوز للسلطة التً منحت الترخٌص اإلجباري أن تقرر إلغاءه بناء على طل مالك
براءة االختراع أو شھادة المنفعة إذا لم ٌتبع المرخص له شروط الترخٌص أو إذا زالت
األسبا التً بررت منحه وفً هذه الحالة ٌج من المرخص له مھلة معقولة لٌكف
عن استغالل االختراع إذا كان التوقف الفوري ٌسب له ضررا جسٌما.
 .3وتسري أحكام المادتٌن ) (35و( )36من هذا القانون على تعدٌل وإلغاء التراخٌص
اإلجبارٌة.
المـــــادة ()32
ٌ .1ج قٌد التراخٌص اإلجبارٌة وما ٌصدر فً شؤنھا بالسجل ونشرها فً النشرة وذلك
بعد أداء الرسوم المقررة وفقا لما تحدده الالئحة التنفٌذٌة لھذا القانون.
 .2تعفى التراخٌص الصادرة طبقا للمادة ( )29من هذا القانون من الرسوم إذا قامت
الجھات الحكومٌة باستغالل االختراع.

الفصل الثالث
التخل عن براءة االختراع أو شاادة المنفعة أو الترخيص وحاالت إبطال كل مناا
المـــــادة ()33
ٌجوز لصاح براءة االختراع أو شھادة المنفعة أو الترخٌص اإلجباري أن ٌتخلى عنھا بموج
إخطار كتابً إلى اإلدارة وإلى كل من تعلق له حق بؤي منھا.
وٌجوز أن ٌقتصر التخلً عن حق أو أكثر مما تخوله براءة االختراع أو شھادة المنفعة أو
الترخٌص اإلجباري ،وال ٌجوز أن ٌضر التخلً بحقوق الغٌر ،ما لم ٌكن الغٌر قد تخلً عنھا
كتابة ،وٌقٌد التخلً فً السجل الخاص ،وال ٌصب نافذا إال من تارٌ نشره فً نشرة الملكٌة
الصناعٌة.
المـــــادة ()34
إبطال براءة االختراع أو شھادة

ٌجوز لكل ذي مصلحة أن ٌلجؤ إلى المحكمة المختصة لطل
المنفعة أو الترخٌص اإلجباري.
وٌج إعالن صاح براءة االختراع أو شھادة المنفعة أو الترخٌص واإلدارة وكل من تعلق له
حق بؤي منھا ،وذلك فً الحاالت اآلتٌة:
 .1إذا منحت البراءة أو الشھادة أو الترخٌص دون توفر الشروط المنصوص علٌھا فً هذا
القانون أو الئحته التنفٌذٌة.
 .2إذا منحت البراءة أو الشھادة أو الترخٌص دون مراعاة أولوٌة الطلبات السابقة وفقا
للمادة ) (11من هذا القانون.
وٌجوز ان ٌقتصر طل اإلبطال على جزء من البراءة أو الشھادة أو الترخٌص وفً هذه الحالة
ٌعتبر الحكم الصادر تقٌٌدا لما تخوله من حقوق.
المـــــادة ()35
مع مراعاة حكم المادة ) (31من هذا القانون ٌترت على الحكم ببطالن براءة االختراع أو
شھادة المنفعة أو الترخٌص كلٌا أو جزئٌا ،اعتبار البطالن من تارٌ من البراءة أو الشھادة أو
الترخٌص ومع ذلك ال ٌلزم صاحبھا برد التعوٌضات التً حصل علٌھا مقابل استغالل االختراع
أو الترخٌص اإلجباري ،إذا ثبت استفادة المستغل أو صاح الترخٌص ،وٌج التؤشٌر بحكم
البطالن فً السجل الخاص ،ونشره فً النشرة.
الفصل الرابع
أحكام خاصة ببعض االختراعات
المـــــادة ()36
 .1لماللك بلراءة االختلراع أو شلھادة المنفعلة أو لخلفله القلانونً الحلق فلً الحصلول عللى
براءة اختراع إضافٌة أو شلھادة منفعلة إضلافٌة تملن عللى التحسلٌنات أو التغٌٌلرات أو
اإلضافات التً طرأت على االختراع بعد حماٌته .وٌخضع طل الحماٌة اإلضافٌة إلى

عللى الحماٌلة اإلضلافٌة

ذات الشروط التً ٌخضع لھلا طلل الحماٌلة األصللٌة .وتترتل
ذات اآلثار المترتبة على الحماٌة األصلٌة.
 .2تنتھً مدة الحماٌة اإلضافٌة بانتھاء مدة الحماٌة األصلٌة .ومع ذلك فلإن بطلالن الحماٌلة
األصلٌة ال ٌترت علٌه حتما بطالن الحماٌة اإلضافٌة .وتحدد الالئحلة التنفٌذٌلة الرسلوم
السنوٌة للحماٌة اإلضافٌة.
ٌ .3جوز قبل من الحماٌة اإلضافٌة تحوٌل الطل الخاص بھا إلى طل براءة اختراع
مستقلة أو شھادة منفعة مستقلة.
الفصل الخامس
طلب براءة االختراع الدول
المـــــادة ()37
تتلقى اإلدارة طلبات براءات االختراع الدولٌة (باعتبارها :مكت استالم الطلبات أو مكت معٌن
أو مكت مختار) طبقا لمعاهدة التعاون بشؤن براءات االختراع النافذة فً الدولة ،وتنظم الالئحة
التنفٌذٌة لھذا القانون الشروط واإلجراءات التً ٌج مراعاتھا فً هذا الشؤن.
المـــــادة ()38
تتحدد الرسوم عن اإلجراءات التً تقوم بھا اإلدارة طبقا لما تنظمه معاهدة التعاون بشؤن
براءات االختراع ،وتستحق الرسوم السنوٌة عن طل براءة االختراع اعتبارا من تارٌ بداٌة
السنة التالٌة لتارٌ اإلٌداع الدولً لطل البراءة ،وٌسقط الطل إذا لم ٌقم مقدمه بسداد الرسوم
المستحقة عنه خالل ستة أشھر اعتبارا من تارٌ تقدٌمه إلى اإلدارة.
الفصل السادس
الدراية العملية
المـــــادة ()39
مع عدم اإلخالل بالحقوق التً تخولھا براءة االختراع أو شھادة المنفعة ،تتمتع الدراٌة العملٌة
بالحماٌة من أي استعمال أو إفشاء أو إعالن غٌر مشروع من قبل الغٌر ،ما دامت لم تنشر أو
توضع تحت التصرف العام للكافة ،وٌشترط للتمتع بالحماٌة أن ٌكون صاح الدراٌة العملٌة قد
اتخذ التدابٌرالالزمة للمحافظة على سرٌة عناصرها على النحو الذي تبٌنه الالئحة التنفٌذٌة لھذا
القانون.
المـــــادة ()41
لكل شخص توصل بوسائله الخاصة إلى دراٌة عملٌة ،أو حصل على ذلك بطرٌق مشروع أن
ٌستعمل هذه الدراٌة العملٌة بنفسه أو ٌعلنھا للغٌر ،حتى ولو كان شخص آخر قد توصل إلى ذات
الدراٌة العملٌة.

المـــــادة ()41
ٌج أن ٌكون عقد الدراٌة العملٌة ثابتا بالكتابة ،وأن ٌتضمن تحدٌد عناصرها والغرض من
استعمالھا وشروط نقلھا ،وإال اعتبر العقد باطال.
وتسري على عقود الدراٌة العملٌة األحكام الخاصة باستغالل االختراعات والتنازل عنھا ونقلھا
والترخٌص باستغاللھا على النحو الذي تحدده الالئحة التنفٌذٌة لھذا القانون.
المـــــادة ()42
ٌعتبر عمال غٌر مشروع كل استعمال أو إفشاء أو إعالن أي عنصر من عناصر الدراٌة العملٌة
دون موافقة صاحبھا ،إذا وقع ذلك من شخص ٌعلم طبٌعتھا السرٌة أو الٌمكن لمثله أن ٌجھل
هذه الطبٌعة.
الباب الثالث
الرسومات والنماذج الصناعية
المـــــادة ()43
ال تخل أحكام الحماٌة المنصوص علٌھا فً هذا القانون بالنسبة إلى الرسومات والنماذج
الصناعٌة بالحقوق األدبٌة والفنٌة المتصلة بھا ،سواء كان مصدرها القانون أو االتفاقٌات
والمعاهدات الدولٌة التً تكون الدولة طرفا فٌھا.
المـــــادة ()44
ال ٌتمتع الرسم أو النموذج الصناعً بالحماٌة المقررة فً هذا القانون ،إال بتسجٌله فً السجل
الخاص لدى اإلدارة ،وٌقدم طل التسجٌل وٌتم فحصه وفقا لما تحدده الالئحة التنفٌذٌة لھذا
القانون من إجراءات ورسوم فً هذا الشؤن.
المـــــادة ()45
ٌجوز أن ٌتضمن طل الحماٌة من رسم أو نموذج صناعً شرٌطة أن تكون هذه الرسوم أو
النماذج الصناعٌة مرتبطة من حٌث التصنٌع واالستخدام وأال ٌجاوز عددها عشرٌن رسما أو
نموذجا صناعٌا.
المـــــادة ()46
 .1تسري فً شؤن الرسومات والنماذج الصناعٌة أحكام أولوٌة اإلٌداع المنصوص علٌھا
فً المادة ) (11من هذا القانون.
 .2مدة األولوٌة ستة أشھر من تارٌ اإلٌداع األول.
المـــــادة ()47
ٌج أن ٌكون الرسم أو النموذج الصناعً مبتكرا أو جدٌدا ،وٌمكن استخدامه كمنت صناعً أو
حرفً ،وأال ٌخل بالنظام العام أو اآلدا فً الدولة.

المـــــادة ()48
ٌتم من سند الحماٌة للرسم أو النموذج الصناعً بقرار من الوزٌر وٌنشر فً النشرة مع الرسم
أو النموذج بعد أداء الرسوم المقررة.
وٌجوز لكل ذي مصلحة أن ٌتظلم من قرار الوزٌر بمن سند الحماٌة أمام اللجنة خالل ستٌن
ٌوما من تارٌ النشر ،فإذا لم ٌقدم أي تظلم خالل المٌعاد المشار إلٌه ،تسلم شھادة التسجٌل إلى
صاحبھا موضحا فٌھا رقم القٌد وتارٌخه وأٌة بٌانات أخرى وفقا لما تنص علٌه الالئحة التنفٌذٌة
لھذا القانون.
المـــــادة ()49
مدة حماٌة الرسم أو النموذج الصناعً عشر سنوات من تارٌ تقدٌم طل الحماٌة.
المـــــادة ()51
مع مراعاة ما ورد فً المادتٌن ) (49و( )69من هذا القانون تسري فً شؤن الرسوم والنماذج
الصناعٌة أحكام المادة ) (14من هذا القانون.
المـــــادة ()51
تخول الحماٌة المقررة للرسم أو النموذج الصناعً بمقتضى هذا القانون ،الحق فً منع الغٌر
من ممارسة األعمال اآلتٌة:
 .1استعمال الرسم أو النموذج الصناعً فً صناعة أي منت .
 .2استٌراد أي منت ٌتعلق بالرسم أو النموذج الصناعً أو حٌازته بغرض استخدامه أو
عرضه للبٌع أو بٌعه.
وال تنقل األعمال المشار إلٌھا مشروعة ،لمجرد اختالف مجالھا عن مجال استخدام الرسم أو
النموذج الصناعً الذي ٌحمٌه القانون ،أو كونھا تتعلق بمنت ٌختلف عن الرسم أو النموذج
الصناعً المشمول بسند الحماٌة.
المـــــادة ()52
إذا بدأ شخص بحسن نٌة فً ممارسة األعمال المنصوص علٌھا فً المادة ) (51من هذا القانون
قبل تقدٌم طل اإلٌداع ،كان من حقه االستمرار فٌما بدأه منھا بالنسبة إلى المنتجات التً حصل
علٌھا ،وٌعتبر هذا الحق شخصٌا غٌر قابل للتنازل عنه أو نقله إلى الغٌر بؤٌة صورة إال كجزء
من المنشآت المستفٌدة منه.
المـــــادة ()53
تسري على الرسم أو النموذج الصناعً أحكام المواد ( )20( ،)18( ،)17( ،)9( ،)7وأحكام
الفصلٌن الثانً والثالث من البا الثانً من هذا القانون.

الباب الرابع
التراخيص التعاقدية
المـــــادة ()54
ٌجوز لصاح سند الحماٌة أن ٌرخص ألي شخص طبٌعً أو اعتباري فً استعمال أو استغالل
الحق موضوع الحماٌة ،على أال تجاوز مدة الترخٌص الحماٌة المقررة بموج أحكام هذا
القانون .وٌج أن ٌكون عقد الترخٌص مكتوبا وموقعا من األطراف.
المـــــادة ()55
ٌج قٌد عقد الترخٌص والتؤشٌر به فً السجل الخاص بالحق موضوع الحماٌة مقابل الرسم
المقرر وال ٌكون للترخٌص أثر بالنسبة إلى الغٌر إال من تارٌ نشره فً النشرة.
وٌشط القٌد بناء على طل إطراف عقد الترخٌص ،أو بفسخه ،أو بمقتضى حكم ببطالنه أو
بإنقضاء مدته.
المـــــادة ()56
الترخٌص التعاقدي ال ٌمنع صاح سند الحماٌة من استغالل أو استعمال موضوع الحماٌة
بنفسه أو من تراخٌص أخرى للغٌر ما لم ٌنص عقد الترخٌص على خالف ذلك.
المـــــادة ()57
للمرخص له حق استغالل واستعمال موضوع الحماٌة المرخص به فً جمٌع أراضً الدولة
طوال مدة الحماٌة القانونٌة فً كل المجاالت وبجمٌع الوسائل ما لم ٌنص عقد الترخٌص على
خالف ذلك.
كما ٌكون للمرخص له الحق فً استخدام الحقوق التً ٌمنحھا سند الحماٌة لصاحبه ،والتً من
شؤنھا منع التعدي أو التھدٌد أو األضرار بموضوع الحماٌة ،وٌج على المرخص له أن ٌخطر
صاح سند الحماٌة بكتا مسجل بالتعدي أو التھدٌد أو الضرر ،فإذا أهمل أو تراخى صاح
سند الحماٌة ،ولم ٌتخذ اإلجراءات الالزمة خالل ثالثٌن ٌوما من تارٌ اإلخطار ،كان للمرخص
له اتخاذ اإلجراءات القانونٌة والقضائٌة والمطالبة بالتعوٌض عن األضرار التً لحقته سواء من
إهمال أو تراخً صاح سند الحماٌة أو من أفعال الغٌر.
المـــــادة ()58
ال ٌجوز للمرخص له فً غٌر حالة التنازل عن المنشؤة أو انتقال ملكٌتھا أو جزئھا الذي ٌستغل
الترخٌص ،أن ٌتنازل إلى الغٌر عن الترخٌص أو من تراخٌص من الباطن ،ما لم ٌنص عقد
الترخٌص على خالف ذلك.
المـــــادة ()59
ٌخضع عقد الترخٌص أو التنازل عنه أو نقل ملكٌة موضوع الحماٌة ،وأي تعدٌل أو تجدٌد لھذه
العقود ،لرقابة اإلدارة من حٌث الشروط والضمانات والحقوق التً تخولھا سندات الحماٌة.
ولإلدارة  -بالتنسٌق مع الجھات المعنٌة  -أن تطل من األطراف تعدٌل العقود إذا تضمنت
إساءة الستخدام حق من حقوق الملكٌة الصناعٌة أو األضرار بالمنافسة التجارٌة المتصلة

بموضوع هذه العقود فً الدولة فإذا لم ٌستج األطراف كان لإلدارة رفض الموافقة على العقد
وعدم قٌده فً السجل وذلك وفقا لما تحدده الالئحة التنفٌذٌة لھذا القانون.
الباب الخامس
اإلجراءات التحفظية والجرائم والجزاءات
المـــــادة ()61
ٌجوز لصاح سند الحماٌة أو لمن انتقلت إلٌه كل أو بعض حقوق الملكٌة الصناعٌة المنصوص
علٌھا فً هذا القانون ،أن ٌطل من المحكمة المختصة إصدار أمر بالحجز التحفظً على
االختراع أو الرسم أو النموذج الصناعً أو المنشؤة أو جزئھا الذي ٌستخدم أو ٌستغل أي نوع
من أنواع الملكٌة الصناعٌة المشار إلٌھا وذلك فً حالة وقوع فعل من أفعال التعدي أو األعمال
غٌر المشروعة بالمخالفة لھذا القانون أو العقود أو التراخٌص الممنوحة وفقا ألحكامه ،وٌسري
على طل سند الحماٌة ما ٌسري على سند الحماٌة فً هذا الشؤن.
المـــــادة ()61
ٌج على طال الحجز التحفظً أن ٌودع كفالة تقدرها المحكمة قبل إصدار أمرها بالحجز
وٌج على الحاجز رفع الدعوى الموضوعٌة خالل ثمانٌة أٌام من تارٌ صدور أمر المحكمة
واال اعتبر األمر كؤن لم ٌكن.
وٌجوز للمحجوز علٌه أن ٌرفع دعوى بالتعوٌض خالل تسعٌن ٌوما من تارٌ انقضاء المھلة
السابقة أو من تارٌ صدور حكم نھائً برفض الدعوى الموضوعٌة التً رفعھا الحاجز.
وال ٌجوز صرف الكفالة المشار إلٌھا إال بعد صدور حكم نھائً فً دعوى الحاجز أو دعوى
التعوٌض المرفوعة من المحجوز علٌه.
المـــــادة ()62
مع عدم اإلخالل بؤٌة عقوبة أشد ٌنص علٌھا قانون آخرٌ ،عاق بالحبس وبغرامة ال تقل عن
( )5000خمسة آالف درهم وال تزٌد على ) (100,000مائة ألف درهم أو بإحدى هاتٌن
العقوبتٌن ،كل من تقدم بمستندات أو أدلى بمعلومات غٌر صحٌحة أو مزورة للحصول على
براءة اختراع أو شھادة منفعة أو دراٌة عملٌة ،وكذلك كل من قلد اختراعا أو طرٌقة صنع أو
عنصرا من عناصر الدراٌة العملٌة ،أو اعتدى عمدا على أي حق ٌحمٌه هذا القانون .وتطبق
ذات العقوبة إذا كان األمر متعلقا برسم أو نموذج صناعً.
المـــــادة ()63
ٌجوز للمحكمة أن تحكم بمصادرة األشٌاء المحجوز علٌھا أو التً تحجز علٌھا فٌما بعد ،كما
ٌجوز للمحكمة أٌضا أن تؤمر بإتالف أو إزالة آثار الفعل المخالف للقانون وكذلك اآلالت
واألدوات التً استعملت فً التزوٌر ،ولھا أن تؤمر بكل ما سبق حتى فً حالة الحكم بالبراءة.
وٌجوز للمحكمة كذلك أن تؤمر بنشر الحكم فً النشرة أو فً إحدى الصحف المحلٌة الٌومٌة
على نفقة المحكوم.

الباب السادس
إدارة الملكية الصناعية واألحكام الختامية
المـــــادة ()64
تنشؤ فً الوزارة إدارة تسمى (إدارة الملكٌة الصناعٌة) وتتولى هذه اإلدارة وفروعھا تنفٌذ أحكام
هذا القانون والئحته التنفٌذٌة.
وٌصدر الوزٌر قرارا بنظام العمل فً اإلدارة وفروعھا وكٌفٌة ممارستھا االختصاصات
المنصوص علٌھا فً هذا القانون والئحته التنفٌذٌة.
المـــــادة ()65
ٌكون لموظفً اإلدارة صفة الضبطٌة القضائٌة فً مجال تنفٌذ أحكام هذا القانون والئحته
التنفٌذٌة وٌحظر علٌھم فً أثناء مدة خدمتھم وبعد انتھائھا إفشاء أسرار عملھم أو اإلدالء ببٌانات
أو معلومات اتصلوا بھا بحكم وظائفھم أو الكشف عنھا أو استعمالھا لمصلحتھم أو لمصلحة
الغٌر ،وال ٌجوز لھم االحتفاظ بصفة شخصٌة بؤصل أي مستند أو ورقة أو بصور من ذلك ،كما
ٌحظر علٌھم طوال مدة خدمتھم وخالل ثالث سنوات تالٌة النتھائھا ممارسة مھنة وكالء
التسجٌل لدى اإلدارة.
المـــــادة ()66
 .1تشكل بقرار من الوزٌر لجنة برئاسة قاض ٌرشحه وزٌر العدل والشإون اإلسالمٌة
واألوقاف واثنٌن من ذوي الخبرة فً مجال حقوق الملكٌة الصناعٌة التً ٌنظمھا هذا
القانون على أال ٌكون من بٌنھما موظف باإلدارة ،وٌعٌن الوزٌر أو ٌند أمٌن سر
للجنة ٌتبع فً عمله رئٌس اللجنة إدارٌا.
 .2تختص اللجنة بالفصل فً التظلمات التً ٌقدمھا ذوو الشؤن من القرارات الصادرة فً
مجال تطبٌق هذا القانون والئحته التنفٌذٌة .وتحدد الالئحة التنفٌذٌة نظام عمل اللجنة
ومكافؤة أعضائھا وإجراءات التظلم والفصل فٌه والرسوم المستحقة.
المـــــادة ()67
ٌجوز الطعن فً قرارات اللجنة أمام المحكمة المختصة وفقا لقانون اإلجراءات المدنٌة وذلك
خالل ثالثٌن ٌوما من تارٌ اإلخطار بقرار اللجنة .وٌجوز للمحكمة أن تستعٌن بالخبراء
المتخصصٌن فً مجال المنازعة وبرأي اإلدارة.
المـــــادة ()68
تنظم الالئحة التنفٌذٌة للقانون مھنة وكالء التسجٌل لدى اإلدارة وتتضمن تحدٌد الشروط الالزم
توفرها فً الوكالء وواجباتھم والرسوم المستحقة للقٌد فً جدول وكالء التسجٌل وحاالت إلغاء
القٌد وشطبه.
المـــــادة ()69
تحدد الالئحة التنفٌذٌة لھذا القانون الرسوم التً تتقاضاها اإلدارة عن اإلجراءات المقررة طبقا
لھذا القانون والئحته التنفٌذٌة.

المـــــادة ()71
تكون االختراعات الكٌمٌائٌة المتعلقة بالعقاقٌر الطبٌة أو المركبات الصٌدلٌة قابلة للحماٌة
بموج براءة اختراع أو شھادة منفعة إذا استوفت الشروط المقررة فً هذا القانون وفً الئحته
التنفٌذٌة ،وذلك اعتبارا من تارٌ .2005/1/1
المـــــادة ()71
مع مراعاة ما ورد فً المادة ) (70من هذا القانون تستمر اإلدارة فً تلقً طلبات البراءة
لحماٌة االختراعات الكٌمٌائٌة المتعلقة بالعقاقٌر الطبٌة أو المركبات الصٌدلٌة ،وتطبق فً شؤنھا
األحكام التالٌة:
 .1تقٌد هذه الطلبات حس ورودها فً سجل براءات االختراع أو شھادة المنفعة حس
األحوال ،وٌإشر فً السجل بما ٌفٌد قٌدها وفقا الحكام هذه المادة.
 .2تطبق على هذه الطلبات عند فحصھا األحكام المتعلقة بجدة االختراع وأسبقٌة الطل
المنصوص علٌھا فً هذا القانون والئحته التنفٌذٌة.
 .3إذا صدرت براءة اختراع فً إحدى الدول األعضاء فً منظمة التجارة العالمٌة
لحماٌة موضوع أحد الطلبات المذكورة ورخص لصاحبه بتسوٌق اختراعه تجارٌا فً
تلك الدولة ،فإن صاح هذا الطل ٌتمتع بحق التسوٌق الحصري لھذا االختراع ،وذلك
اعتبارا من تارٌ ترخٌص الجھات المعنٌة بالدولة لصاح الطل بتسوٌق اختراعه
تجارٌا.
ٌ .4تمتع صاح الطل بحق التسوٌق الحصري لالختراع فً الدولة بموج البند السابق،
لمد ة خمس سنوات ،وتنتھً هذه المدة بمن أو رفض طل البراءة أي الفترتٌن أقصر.
المـــــادة ()72
تصدر الالئحة التنفٌذٌة لھذا القانون من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزٌر متضمنة توزٌع
االختصاصات وتدرجھا والتفوٌض فٌھا فً مجال تنفٌذ أحكام هذا القانون ،وكذلك أنواع
السجالت ونظام فحص الطلبات والبٌانات والمستندات الواج تقدٌمھا والرسوم والنفقات ومقابل
النشر وجمٌع األحكام والقواعد التً ٌقتضٌھا تنفٌذ القانون.
المـــــادة ()73
ٌلغى القانون االتحادي رقم ) (44لسنة  1992المشار إلٌه ،كما ٌلغى كل حكم ٌخالف أو
ٌتعارض مع أحكام هذا القانون.
المـــــادة ()74
ٌنشر هذا القانون فً الجرٌدة الرسمٌة ،وٌعمل به من تارٌ نشره.
زايد بن سلطان آل نايان
رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة
صدر عنا فً قصر الرئاسة بؤبوظبً
بتارٌ  14رمضان  1423هـ
الموافق  19نوفمبر  2002م

