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 1جودة إبراهيم محمد النور 

 
وآثار حقوق براءة    ختراع وكذلك إبراز شروط منح براءة اال  ختراع، هدفت الدراسة إلى بيان ماهية براءة االالملخص:  

ت  تبع الباحث المنهج الوصفي االستقرائي. توصلأ. وقد  ختراعوكذلك بيان التكييف الشرعي لحقوق براءة اال  ،ختراعاال

يضمن له التفرد  بما  مخترع  لهو: امتياز تمنحه الحكومة ل  ختراعإن مفهوم براءة االللعديد من النتائج من بينها:  الدراسة  

وفقاً لقانون   ختراعه لمدة من الزمن دون أي اعتراض، ويشترط لمنح براءة اال اختراعفي حق صنع أو استعمال أو بيع  

تتمثل في حق    وقبشروطها تكون لصاحبها حق   ختراعاءة االم اآلتي: عندما يصدر بر1971لسنة    ختراعبراءات اال

االحتكار لالستغالل، وحق التصرف فيها، وحق الترخيص للغير باستغاللها وتنتهي هذه الحقوق ببطالن البراءة أو  

لدولية.  المستوفات لشروطها القانونية بالحماية الجنائية والمدنية وا  ختراعسقوطها. باإلضافة إلى ذلك تتمتع براءة اال

بناء على نتائج الدراسة توصي الدراسة بإنشاء محاكم خاصة بحقوق الملكية الفكرية في الواليات كما هو الحال في 

 . الخرطوم العاصمة

 ختراع ، الحقوق، التكييف، حقوق براءة اال ختراع براءة، اال الكلمات المفتاحية:

 

 

Patent Rights: Their Legal Nature and Legal Adaptation 

 

Jodah Ibrahim Mohamed Elnor 
 

Abstract: The study aimed to clarify the nature of the patent as well as the conditions of 

granting the patent and the effects of the patent rights as well as the statement of the legal 

adjustment of patent rights the researcher followed the descriptive method. The paper 

reached several conclusions, including: The concept of the patent is: a concession granted 

by the government to an inventor who guarantees the exclusivity in the right to 

manufacture, use or sell his invention for a period of time without any objection. The 

patent is granted in accordance with the Patents Act 1971: The patent shall have the right 

to monopoly for exploitation, the right to dispose of it, and the right to license it to third 

parties. Such rights shall be null and void. Based on the study results, the study 

recommends the following: The researcher recommends the establishment of special 

courts for intellectual property rights in the states as in the capital . 
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   المقدمة

مجداالت الحيداة المختلفدة عمومداً والتكنولوجيدة  يشددددهدده العدالم في  إن الرقي والتقددم الدذي  

ومن أجل تسدجيل تلك وراه مخترعون بذلوا جهودا مقدرة لتطوير الحركة الصدناعية،   كانخصدوصداً  

الدداخليدة الوطنيدة وحتى االتفداقدات   ت القوانين والتشددددريعداالجهود المثمرة وتكريم أصددددحدابهدا تنص  

الددوليدة على منحهم براءات اختراع تسددددجدل إنجدازاتهم وتنص على منحهم وتمتعهم بمزايدا وحقوق  

 معينة لدعمهم وحثهم على المواصلة وبذل المزيد خدمة ألوطانهم والعالم على حٍد سواء.

على مجموعة من اإلجراءات القانونية   وليةد التفاقيات  االوطنية والتشدددريعات وقد نصدددت ال

في هذا اإلطار وتأتي دراسدتنا  ،  ك المخترعين من التعدي والسدرقةئلأووق  قحلصدون وضدمان حماية  

للبحدث وتسددددليو الضددددوء على حقوق براءات االختراع لبيدان طبيعتهدا القدانونيدة وتحدديدد تكييفهدا  

  الشرعي.

 

 مشكلة البحث

 جابة عن األسئلة التالية: تتمثل مشكلة هذا البحث في اإل

 ؟ختراع براءة اال  اهيةم يما ه -1

 ؟ ختراعثار حقوق براءة االأ و ختراعما هي شروط منح براءة اال  -2

 ؟ ختراع هل توجد حماية قانونية لبراءة اال -3

 ؟ ختراعما هو التكييف الشرعي لحقق براءة اال -4

 

 أهمية الموضوع 

العلماء والمخترعين في النهضة البشرية و  إليهق اإلشارة  بما س -1 همية حماية حقوقهم  أ من دور 

 أهمية هذا البحث من صلته بحماية المنتجات الفكرية الخاصة بالمخترعين؟  يوبالتالي تأت 

الف -2 الملكية  بحقوق  المتعلقة  الدعاوى  االككثرة  براءات  ومنها حقوق  المحاكم    -ختراعرية،  أمام 

محكمة متخصصة بحقوق الملكية بالخرطوم وهذا استدعى البحث في    السودانية مما أوجب إنشاء

 هذا الموضوع؟ 

أمواالً مملوكة ألصحابها ويجوز    ختراعإن العرف التجاري المعاصر يعتبر حقوق براءات اال  -3

 التصرف فيها. وث في التكييف الشرعي لثبوت تلك الحقوق  بحأن يتم التصرف فيها مما أوجب ال

 

 فرضيات البحث: 

 الفرضيات اآلتية:من كز هذا البحث على جملة يرت 

 . ختراعالتشريع السوداني يكفل الحماية القانونية لحقوق براءة اال  -1

 عليها.  عتداءاالحقوق مصونة في الفقه اإلسالمي وال يجوز  ختراعحقوق براءة اال   -2

 من قبل مالكيها. ختراعيحق شرعاً التصرف في حقوق براءات اال -3

 

 منهج البحث: 

معلومات لسدددبيل اختبار فرضددديات البحث اتبعت المنهج الوصدددفي في تجميع وعرض افي 

المتعلقة بمشددكلة لبحث، كما اسددتخدم الباحث المنهج التحليلي في تحليل وتفسددير المعلومات المتعلقة 

 بمشكلة البحث.

 

 هيكل البحث: 

 وخاتمة كما يلي: أربعة مباحث وتم تقسيم البحث إلى مقدمة 

 كلة البحث وأهمية موضوعه وفرضياته ومنهجه وهيكله. شمالمقدمة: وفيها 

 المبحث األول: ماهية براءة االختراع وشروط منحها 
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 المبحث الثاني: آثار حقوق براءة االختراع 

 المبحث الثالث: الحماية القانونية لبراءة االختراع 

 المبحث الرابع: التكييف الشرعي لحقوق براءة االختراع 

 أهم النتائج التي توصل إليها البحث. الخاتمة: وفيها 

 

 براءة االختراع وشروط منحها  ماهيةالمبحث األول: 

 :ختراعالمطلب األول: تعريف براءة اال

بأنها: سدند تمنحه سدلطة إدارية مختصدة لمن يطلبها تتضدمن وصدفاً    ختراععرفت براءة اال 

يه، وحمايته من التقليد والغش، ، ويترتب على منحها لمسدددتحقها مدة معينة حق نسدددبتها إلختراعلال

: امتيداز تمنحده الحكومة . وعرفهدا البع  بأنهدا(1)  ، ما لم يصدددددر بخالف ذلكختراعواسددددتغالل اال

أي   نه لمددة من الزمن دواختراعدضددددمن لده التفرد في حق صددددنع أو اسددددتعمدال أو بيع لمخترع ي

هي المقدابدل الدذي يقددم للمخترع نتيجدة   ختراعومن هدذه التعريفدات يتضددددح أن براءة اال  (2) اعتراض 

يمكنه من اسدتعماله سدواء بنفسده أو عن طريق    ختراعجهوده فيعترف له القانون بحق خاص على اال

التنازل عنه للغير، وهو حق مطلق للمخترع دون غيره في مواجهة الجماعة، ولكن لما كان للجماعة  

ففي أمريكا تبلغ مدة البراءة   ختراعكل ابتكار جديد فإن التشدددريعات الخاصدددة ببراءات اال  حق على

  سدبعة عشدر سدنة في بع  أنواع البراءات وتبلغ أربع عشدرة سدنة في بع  أنواع البراءات األخرى

م للمخترع بحق مطلق في 1971لسدنة    ختراع، وفي السدودان اعترف المشدرع في قانون براءة اال(3)

وبمجرد انتهاء   (4) رةه لمدة عشدرين عاماً بشدرط دفع الرسدوم السدنوية المقراختراعر اسدتغالل احتكا

 . (5) المدة المذكورة فإن الحقوق المترتبة على البراءة تنقضي.

 

 : ختراعالمطلب الثاني: شروط منحي براءة اال

 م في المادة الثالثة منه على أنه:1971السوداني لسنة  ختراعنص قانون براءات اال

 عن جهد االبتكار وقابل لالستغالل الصناعي.  ناشئجديد  اختراععن كل   ختراعتمنح براءة اال -1

قائم منحت عنه البراءة إذا كان   اختراعيؤدي إلى تحسين   اختراععن كل   ختراعتمنح براءة اال  -2

 . (1) الصناعي لالستغاللجديداً ناشئاً عن جهد االبتكار وقابالً 

قانو -3 من  السابعة  المادة  في  لسنة  وجاء  االختراع  براءات  براءات )   م:1971ن  منح  يجوز  ال 

   .(2) التي يكون في نشرها أو استغاللها إخالل بالنظام أو اآلداب(. ختراعاال

والحصدول    ختراعنصدوص السدابقة يتضدح أن الشدروط الموضدوعية لبراءة االباسدتقراء ال

 ر في اآلتي:صعليها تنح

 جديداً.  ختراعأن يكون اال -أ

 قابالً لالستغالل الصناعي.  ختراعأن يكون اال -ب 

 مشروعاً، غير مخل بالنظام العام واآلداب. ختراعأن يكون اال -ت 

 وفيما يلي بيان هذه الشروط مفصالً:  

 

 : : أن يكون االختراع جديداالفقرة األولى

، وقد وردت اإلشدارة إليها في الفقرة األولى من ختراعإن الحياة شدرط أسداسدي في وصدف اال

 م حيث جاء فيها: 1971لسنة  ختراعالمادة الثالثة من قانون براءة اال

لمجلد  م، قوانين السودان، ا1971لسنة    ختراع( من قانون براءات اال201)  (3)  المادة -1

 م(. 2003، 7وزارة العدل: ط) الثالث 

 م.1971لسنة  ختراع( من قانون براءات اال7) المادة  -2
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( وتكررت العبدارة الددالدة على الجددة في الفقرة .جدديدد  اختراععن كدل   ختراعتمنح براءة اال) 

 ً الجديد واسددتقر الفقه   ختراع. وقد قامت صددعوبات كثيرة في كيفية تحديد ضددابو اال(3) الثانية أيضددا

الجديد يمكن أن يتخذ صدوراً متعددة مثل فكرة جديدة من حيث   ختراعالحديث على أن االبتكار أو اال

المبدأ الذي تقوم عليه كجهاز اإلرسددال الالسددلكي، وقد تتخذ شددكالً آخر ينحصددر في الوسددائو التي 

ن الصددددنداعي القدائم قبدل االبتكدار  يمكن عن طريقهدا تحقيق نتيجدة كداندت تعتبر غير ممكندة في نظر الف

مقرراً أنه ال كان الشدخص إلى طريقة تسدمح للطائرات بتجاوز سدرعة الصدوت بعد أن    كأن يتوصدل

 . االنفجاريمكن تجاوز هذه السرعة دون أن تتعرض الطائرة إلى 

 

 قابالً لالستغالل الصناعي:  ختراع: أن يكون االالفقرة الثانية

يجوز أن يسدددتغل مباشدددرة في ففي نتيجة ملموسدددة    ختراعاال  يتسدددموالمقصدددود بذلك أن  

الصدناعة، فتخر  األفكار المجردة مهما كانت خصدوبتها وصدالحيتها لتحقيق الكسدب، فال يجوز مثال 

كنها يجوز أن تصدر عن تطبيق تلك لالزوايا في الصوت و  أثرعن اكتشاف    ختراعأن تمنح براءة اال

 ة عملية محددة.الظاهرة على اآلالت الموسيقية بطريق

 

ً  ختراعأن يكون اال الفقرة الثالثة:  :مشروعا

غير مشددددروع فإن ولما كانت جميع المخترعات يمكن أن تسددددتعمل اسددددتعماال مشددددروعاً  

( هو المخترعات التي ال يمكن أن تستخدم بحكم طبيعتها إال في أغراض 7) المقصود من نص المادة

آالت القمدار إلى غير ذلدك من صددددور    اختراعآلدة لكسددددر الخزائن و  اختراعغير مشددددروعدة كد

منح بموجبه  يغير مشدددروع وال    ختراعففي هذه الحالة يعد اال  (1)  (9)  ات غير المشدددروعةختراعاال

 . ختراعبراءة اال

 

 : ختراعالمطلب الثالث: الحق في طلب براءة اال

لده  رع نفسدددده أو لمن آلدت  تللمخ ختراعبراءة االطلدب  القداعددة العدامدة هي أن يكون الحق في  

ذي قام باالبتكار وبالتالي فهو الذي له المصددلحة لهو ا  إذاً   ختراع، فالمخترع هو صدداحب االحقوقال

احتكدار بمدا يترتدب عليهدا من آثدار قدانونيدة في  منهدا  واإلفدادة    ختراعاألولى قدانوندا في تملدك براءة اال

 (3) (2) استغالل ابتكاره وحمايته عند االعتداء عليه.

وثمة حاالت أخرى ينشدأ الحق في طلب البراءة فيها ألشدخاص آخرين غير المخترع نفسده،  

 وهذه الحاالت تتلخص في اآلتي:

 أوال: من آلت إليه حقوق المخترع. 

 نتيجة عمل مشترك. ختراعثانيا: اال

 ن التكليف. ات الناشئة ع ختراع ثالثا: اال

 

 ونعرض هذه الحاالت فيما يلي كل على حده كاآلتي: 

  : من آلت إليه حقوق المخترع:الفقرة األولى

  ختراعفتصدددددر براءة االاختراع  المقصددددود بذلك أن لورثة المخترع الحق في طلب براءة 

د يتصددرف  قالتوريث فن البراءة على الشدديوع بين الورثة. بجانب  والورثة في هذه الحالة، وتك  سددماب

المخترع اثناء حياته بأي نوع من أنواع التصدرفات الناقلة للملكية سدواء بالبيع أو الهبة في حقه على  

قبدل حصددددولده على البراءة للغير فينتقدل الحق في طلدب البراءة إلى المتندازل إليده بدالبيع أو  ختراعاال

  (4) الهبة.

   :نتيجة عمل مشترك ختراع: االالفقرة الثانية

يقصددددد بذلك قيدام مجموعة من األشددددخداص بالبحدث والتعداون فيمدا بينهم ونتيجدة لهدذا العمدل  

ب اشدتراكهم ، ونتيجة لصدعوبة تحديد المخترع في هذه الحالة بسدبختراعالمشدترك يتوصدلوا إلى اال
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فدإن حق طلدب البراءة يكون لهم جميعداً، وتكون ملكيتهم للبراءة   ختراعالوصددددول إلى اال  فيجميعداً  

لى الشديوع بالتسداوي ما لم يكن هنالك اتفاق يقضدي بخالف ذلك. وقد نص على ذلك قانون براءات ع

نتيجة عمل مشدترك بين شدخصدين أو عدة أشدخاص   ختراعإذا كان اال)  م بقوله:1971لسدنة    ختراعاال

 .(2) يعاً أو لمن آلت إليهم حقوقهم شركة بالتساوي بينهم(.الحق في البراءة لهما أو لهم جم كان

 

  ات الناشئة عن التكليف:ختراع: االالفقرة الثالثة

  ختراعهذه الحال نص عليها المشدددرع السدددوداني في المادة العاشدددرة من قانون براءات اال

 م حيث جاء فيها:1971لسنة 

تكليف بالقيام بعمل معين وبعقود االستخدام، المع مراعاة القانون الخاص بالعقود التي تنص على   -1

البراءة على    وما لم توجد  عن تنفيذ العقد   ناشئ  اختراعأحكام تعاقدية مخالفة، يكون الحق في 

 للشخص الذي أصدر التكليف بالعمل أو المخدم.

ولكن    االبتكاريطبق الحكم السابق إذا كان خلواً من النص على تكليف الموظف ببذل جهد في    -2

ت أو باستخدام الوسائل الموضوعة  ه بالرجوع إلى البيانااختراعثبت أن الموظف قد توصل إلى  ي  

 تحت تصرفه بحكم وظيفته. 

( يكون للموظف المخترع الحق في مكافأة يراعى فيها  2)  في الحاالت المنصوص عليها في البند  -3

الذي منحت عنه البراءة وتحدد المكافأة بواسطة المحكمة في حالة عدم    ختراعمرتبة وأهمية اال

( يكون للموظف المخترع  1)  الت المنصوص عليها في البند وجود اتفاق بين الطرفين، وفي الحا

 حق مماثل  

 م.1971لسنة   ختراع( من قانون براءات اال2) (8) المادة -4

االبتكار   في  جهد  أي  بذل  منه  يتطلب  الخدمة  عقد  كان  أهمية قصوى    ختراعاللوكان  إذا 

 استثنائية.  

إنقاصها بطريق    -5 السابق ال يجوز االتفاق على  البند  للمخترع بموجب أحكام  الممنوحة  المزايا 

 (1) التعاقد.

ات الموظفين والعمدال تكون على ثالثدة  اختراعدترتيبدا على مدا جداء في النص السددددابق فدإن  

 أوضاع:

ويتضدمن   -العامل  -مخد  سدت  والم  -صداحب العمل –خدم الوضدع األول: تكون فيه عالقة تعاقدية بين الم  

لصددددالح العمل، في هذا الوضددددع فإن جميع الحقوق    ختراعالعقد القيام بعمل معين هو اكتشدددداف اال

خددم، وهو وحدده الدذي يترتدب لده طلدب البراءة تكون لرب العمدل أو الم    ختراعالمترتبدة على هدذا اال

، ولكن يكون  ختراعراءة االإعماالً لمبدأ سددلطان اإلرادة في العقود وال يكون للعامل الحق في طلب ب

فيده بدذل أي جهدد في االبتكدار    في المكدافدأة إذا كدان عقدد الخددمدة يتطلدب   الحقخترع  للعدامدل الم

في المكدافدأة إذا كدان عقدد الخددمدة يتطلدب فيده بدذل أي   الحق، ولكن يكون للعدامدل المخترع  ختراعالوا

 أهمية قصوى استثنائية. ختراعجهد في االبتكار وكان لال

ه اثناء قيام رابطة العمل دون نص اختراع  التوصل إلىفيه الشخص الموظف    ىالثاني: يتولالوضع  

ه بالرجوع  اختراععلى تكليف الموظف ببذل جهد في االبتكار، وإذا ثبت أن الموظف قد تصل إلى  

إلى البيانات أو باستخدام الوسائل الموضوعة تحت تصرفه بحكم وظيفته، في هذا الوضع ال يكون  

الحق في طلب البراءة،   -أو صاحب العمل  –بل يكون للمستخدم    ختراعلهذا الموظف أي حق على اال

الم   للموظف  يكون  بين  ولكن  اتفاق  وجود  المحكمة في حالة عدم  بواسطة  المكافأة  في  الحق  خترع 

ط.م  م.ع/  بالنمرة:  المركزي  الخرطوم  مسبك  محمد/ضد/  إبراهيم  سابقة  ذلك  وأكدت  الطرفين، 

يعمل بمسبك الخرطوم المركزي ورفع وقائعها أن المدعي    ص غير منشورة( والتي تتلخ)  99/ 82/

( وأن المطعون ضده استعمل االبتكار  376)  دعوى ضد المطعون ضده بحجة أنه مالك البراءة بالرقم

على   المكافأة  سبيل  على  بالتعوي   واألدبية، وطالب  المادية  لحقوقه  مراعاة  ودون  ترخيص  دون 
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طاعن بحجة أن ما قام به الطاعن يدخل في صميم واجباته  ل، وأنكر المطعون ضده دعوى اهاختراع

الموظف ال يعد تعدياً أو انتهاكاً   ختراعالمهنية والوظيفية. قررت المحكمة العليا أن استعمال المخدم ال

  ألن  لحقوق الموظف المخترع المادية واألدبية وبالتالي ال يعد فعال غير مشروع يوجب التعوي

أتاح للم الذي  الموضوعة  ست المخدم هو  الوسائل  له باستخدام  أو يسمح  البيانات  خدم الحصول على 

  (1) ( حق العامل في المكافأة.10) تحت تصرفه بحكم وظيفته لذلك أقرت المادة

الشخص  يتوصل  الثالث: وفيه  ت  الوضع  أن  أثناء عمله دون  كون طبيعة عمله في هذه  إلى اختراع 

، وفي هذا الوضع ال يكون لصاحب العمل ختراعات صلة مباشرة أو غير مباشرة بهذا االالوظيفة ذ 

بل هو حق خالص للشخص الذي توصل إليه، حيث يكون له الحق في    ختراعأي حق على ذلك اال

  (2) طلب البراءة أو في حق احتكار استغالله مالياً دون صاحب العمل.

 

 ختراع آثار حقوق براءة اال: المبحث الثاني

 المطلب األول: حقوق مالك البراءة 

بشروطها تكون لصاحبها حقوق تتمثل في حق االحتكار لالستغالل،   ختراععندما تصدر براءة اال

 على حده. وفيما يلي نتناول هذه الحقوق كالً   باستغاللهالغير لوحق الترخيص  وحق التصرف فيها،

 :ستغالل : حق مالك البراءة في االحتكار لالالفقرة األولى

ر البراءة صحيحة  د م فعندما تص1971ختراع لسنة  ( من قانون براءات اال21)  وفقا لما جاء في المادة 

ك  الملله بجميع الطرق، ويعني ذلك أن  ه وفي استغالاختراعحق احتكار    ختراعيكون لصاحب اال

يستغل   أن  االاختراع البراءة  باستغالل  ويقصد  غيره  دون  الصناعة    ختراعه  عالم  في  استخدامه 

 واالتجار به.  ويتمخ  ذلك االستغالل عن صنع الموضوع الذي تغطيه البراءة واالنتفاع

 : حق مالك البراءة في التصرف فيها وانتقالها باإلرث:الفقرة الثانية

فات ها تمثل قيمة مالية وترد على هذه البراءة مختلف التصرأنصحيحة ف  ختراع متى ما كانت براءة اال

العقد والميراث، وعلى ذلك يجوز لمالك البراءة ب   تنتقل  ختراع الناقلة للملكية بمعنى أن ملكية براءة اال 

  م الذي جاء فيه:1971لسنة    ختراعأن يتصرف فيها بالبيع أو الهبة ونص على ذلك قانون براءات اال

  (1) يجوز أن تحول طلبات البراءة والبراءات أو تنتقل بالميراث.()

 :: حق مالك البراءة في الترخيص للغير باستغاللهاقرة الثالثةالف

باستغالل براءة  1971لسنة    ختراعأجاز قانون براءات اال م لمالك البراءة أن يمنح الغير ترخيصاً 

 ، ونورد ثالثة أنواع من الرخص فيما يأتي: ختراعاال

 الرخصة التعاقدية:  –أ 

البراءة والمرخص له يستطيع بمقتضاه هذا األخير أن وهي عبارة عن اتفاق بين كل من صاحب   

بالشروط واألوضاع المنصوص عليها في العقد مقابل عوض والذي غالباً    ختراعيقوم باستغالل اال

   (1) ما يكون مبلغاً من المال

اال براءات  قانون  استغالل اال1971لسنة    ختراعبيّن  الرخصة   ختراعم ضوابو وأحكام  بناًء على 

  (2)  على النحو اآلتي: ةيقد التعا

يجوز لطالب البراءة أو صاحبها أن يمنح عن طريق التعاقد لشخص آخر أو مؤسسة رخصته   -1

 ه. اختراعباستغالل 

 يجب أن يكون عقد الرخصة مكتوباً.  -2

 يوقع عليه من الطرفين المرخص والمرخص له.ن يجب أ -3

 المقررة.سجيل العقد بمكتب البراءات بعد دفع الرسوم تيجب  -4

 ال يكون للرخصة أثر قبل الغير إال بعد إكمال إجراءات التسجيل.  -5

من عقد  ضال يجوز منح رخصة دون منح رخص أخرى للغير من جانب المرخص ما لم يت -6

 الرخصة أي نص مخالف. 

 بنفسه إال إذا تضمن عقد الرخصة نصاً مخالفاً.  ختراعيجوز للمرخص استغالل اال  -7
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 طوال مدة سريان البراءة. ختراعفي استغالل اال يكون لصاحب الرخصة الحق -8

ال يجوز لصاحب الرخصة أن يمنح رخصته للغير كما ال يجوز له منح رخصته من الباطن    -9

 إال إذا تضمن العقد نصاً يخالف ذلك. 

قيود غير مستمدة من الحقوق التي تمنحها البراءة   ختراعإذا تضمن عقد الرخصة باستغالل اال -10

 تكون باطلة.  فإن هذه األحكام

 

 الرخصة اإلجبارية:   -ب

وهي ضرب من االستمالك للمصلحة الخاصة بالدرجة األولى، وإن أمكن اعتبار ذلك في نهاية الشوط  

 (. 19) (1)  ات الداخلة في مضمار خطو التنمية الصناعية للبالد والحاجة واألهمية يمن المقتض 

  بين أسباب منحها بقوله: وم  1971لسنة    ختراعبراءات االلقد نص على هذا النوع من الرخص قانون  

يجوز ألي شخص من ذوي المصلحة في أي وقت بعد انقضاء مدة أربع سنوات من تاريخ تقديم  )

منحه رخصة إجبارية  باءة أيهما الحقا. أن يقدم طلباً  طلب البراءة أو ثالث سنوات من تاريخ منح البر

 لسبب أو أكثر من األسباب اآلتية: 

 الممنوحة عنه البراءة مع إمكان تشغيله في داخل البلد لم يتم تشغيله.  ختراعأن اال -أ

الممنوحة عنه البراءة في داخل البلد ال يعد واقفاً لمواجهة الطلب على السلعة    ختراعل االيإن تشغ   -ب 

 بشروط معقولة. 

 .االختراع الممنوحة عنها البراءة إن تشغيل -ت 

رخصة بشروط معقولة اإلخالل مادياً    هءة المسجل عن منح ترتب على امتناع صاحب البرايأن   -ث 

البلد. تنميته في  أو  التجاري  أو  النشاط الصناعي  أوجه  يتناسب  يجوز   (2)  وبطريقة غير عادلة 

أن يصدر أمراً ينص على منح رخص إجبارية عن بع  السلع أو عن طريق التصنيع    ( 3)للوزير  

ها ذات أهمية قصوى للدفاع أو االقتصاد القومي أو أو أنواع معينة منها توصف في اإلعالن بأن

 . (4)للصحة العامة( 

   (5) إجراءات الحصول على الرخصة اإلجبارية

 يجب أن يقدم طلب الحصول على رخصة إجبارية إلى المحكمة.  -1

يجب على مسجل المحكمة أن يدعو طالب الرخصة وصاحب البراءة المسجل بخطاب مسجل  -2

للحضور أمام المحكمة شخصياً أو بواسطة ممثلين لهما خالل ميعاد معقول وتسمع المحكمة 

الطرف أو الطرفين الحاضرين أو ممثليهما، وعلى المحكمة قبل أن تمنح الرخصة اإلجبارية 

الوزير رأي  على  تحصل  الجلسة    أن  لحضور  ممثالً  ينتدب  أن  له  يكون  أية إلالذي  بداء 

 مالحظات مناسبة. 

ة فإذا وجدت أن يجب أن تقرر المحكمة أوالً ما إذا كان من الممكن منح الرخصة اإلجباري -3

 لطرفين وقتاً معقوالً لالتفاق فتقوم المحكمة بتحديد الرسوم الالزمة.لذلك ممكناً تركت 

لكل   -4 المحكمة  مسجل  الرخصة    يعلن  بمنح  المحكمة  قرار  والشعبة  المعنيين  الطرفين  من 

 اإلجبارية. 

 

يجوز للسلطة مانحة الرخصة تعديل شروط الرخصة اإلجبارية    :تعديل الرخصة اإلجبارية وإلغاؤها

أو المرخص له برخصة إجبارية إذا كان ذلك مبرراً بوقائع   بناًء على طلب صاحب البراءة المسجل.

تعاقدياً.  جديدة وبوجه خاص   بشروط أفضل للمرخص له  البراءة المسجل رخصاً  إذا منح صاحب 

ويجوز إلغاء الرخصة اإلجبارية بناًء على طلب صاحب البراءة المسجل إذا لم يراع من منحت له 

الرخصة الشروط المقررة فيها أو إذا كانت الظروف التي منحت فيها الرخصة بمقتضاها قد انتهت 

إذا كان التوقف عن    ختراع عن تشغيل اال  ف  منح المرخص له مهلة معقولة ليك  يوفي الحالة األخيرة  

 ذلك فجأة يسبب له ضرراً جسيماً. 
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 ج/ رخص الحق:

الشعبة أن يدون بالسجل فيما يتعلق  مسجل  يجوز ألي مالك للبراءة وفقاً للقانون أن يطلب من   -1

ورة في السجل وتنشر بواسطة  الرخصة حق لمن يطلبها( وتدون العبارة المذك)  ببراءته عبارة

 الشعبة بأسرع ما يمكن. 

يترتب على تدوين العبارة المذكورة في السجل أن يكون من حق أي شخص أن يحصل على    -2

رخصة الستغالل البراءة المشار إليها بشروط تحددها المحكمة في حالة عدم الوصول إلى  

 اتفاق. 

تاريخ تدوين تلك العبارة في السجل إلى تخف  الرسوم السنوية التي تدفع عن أي براءة بعد   -3

 النصف.

الرخصة  )  يجوز لصاحب البراءة المسجل في أي وقت أن يقدم طلباً إلى الشعبة بشطب عبارة  -4

حق لمن يطلبها( فإذا لم توجد رخصة سارية أو إذا وافق جميع أصحاب الرخص على ذلك  

 الرسوم. فتقوم الشعبة بشطب تلك العبارة بعد دفع جميع 

 

 المطلب الثاني: انتهاء حقوق مالك البراءة:

 تنتهي حقوق مالك البراءة بالبطالن والسقوط. 

البراءة بطالن  اال:  أوالً:  براءة  بطالن  البراءة   ختراعيعتبر  مالك  حقوق  انتهاء  أسباب  من  سبباً 

منحت على    جواز طلب الحكم بإبطال البراءات التي تكون قد (1)  وانقضائها وقد نص القانون على

لما كان القانون ينص على أن مخترعات ينقصها شرط الجودة أو عن مخترعات غير مشروعة، و

إدارة البراءات بإلغائها من حكمت المحكمة ببطالنها فقد استقر الرأي على أن الحكم ببطالن    تقوم

 ختراعانون براءات اال( من ق47)  البراءة حجية مطلقة فتبطل البراءة بالنسبة للكافة. وقد جاء في المادة 

م أن على المحكمة أن تعلن عن إلغاء البراءة أو بطالنها بناًء على طلب أي شخص وذلك  1971لسنة  

بطلب    ختراعنه أو إذا كان قد منحت براءة لنفس االع إذا كان موضوع البراءة ال يصح منح براءة  

التجاري العام وآخرين بالنمرة:    سابق، حيث جاء في سابقة مواهب عبد المنعم كمال الدين ضد المسجل

غير منشورة( الطاعنة اخصائية نفسية تعمل في مجال القياسات النفسية  )  1999/  684ع/ ط م /  

براءة   بتسجيل  قامت  األولى  ضدها  المطعون  وأن  الدعوى  موضوع  للجهاز    اختراعومستحدثة 

العاديين وغير العاديين، لقد    للمطعون ضدها الثانية بتعديل مقياس ستانفورد لقياس الذكاء لألطفال

( أعطى الحق ألي شخص  47)  م في المادة1971لسنة    ختراعجاء في الدعوى أن قانون براءات اال

في أن يقوم بتحريك اإلجراءات متى ما كانت هنالك مخالفات حيث أن المشرع أراد أن تكون هنالك  

وأن الرجوع لقانون اإلجراءات المدنية   ختراعلبراءة االكافة فيما يتعلق بالحقوق األدبية  لرقابة عامة ول

 ختراعفي هذا الخصوص ال يجوز ألنه يوجد قانون خاص مقيد للقانون العام وهو قانون براءات اال

 ( 2) ( منه.47) م المادة1971لسنة 

 

ون أثر سقوط البراءة يختلف عن بطالن البراءة في أنه ينهي حياة البراءة د :  ثانياً: سقوط البراءة

ويحدث سقوط البراءة   رجعي بحيث تنتهي البراءة بالنسبة للمستغل وتظل آثارها فيما يتعلق بالقاضي.

 باآلتي: 

 انقضاء مدة الحماية القانونية وهي عشرين سنة في القانون السوداني.  -1

ة ترك صاحب البراءة لها، أي تنازله عنها بعدم دفع الرسوم المعتبرة لطلب حق البراءة خالل ست  -2

 . (2) أشهر

 

 

 ختراعالحماية القانونية لبراءة اال: المبحث الثالث
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 الحماية القانونية تشمل الحماية الجنائية والمدنية والدولية ونذكرها في البنود اآلتية: 

 المطلب األول: الحماية الجنائية والحماية المدنية: 

وذلك عندما أعتبر أي تعدي    ختراعبراءة االقرر المشرع الحماية الجنائية على    / الحماية الجنائية:1

مقصود على حقوق مالك البراءة جريمة يحاكم مرتكبها بالسجن وبالغرامة أو بالعقوبتين معاً حيث 

كل من يرتكب جريمة تعدي على حقوق مالك البراءة يعاقب بالسجن لمدة ال تتجاوز  ) نص على أنه:

عقوبتين معاً على أن تتضاعف العقوبة إذا كان مرتكب سنة أو بالغرامة التي تحددها المحكمة أو بال

الجريمة في خالل الخمس سنوات السابقة على تاريخ ارتكابها مباشرة قد حكم عليه في جريمة تعد  

 . (1) (اختراع آخر على براءة 

في حالة تتمثل الحماية المدنية لمالك البراءة في أن القانون قد أجاز لمالك البراءة    / الحماية المدنية:2

الغير على   بالتعوي  عما لحقه من ضرر بسبب اعتداء  أن يطالب  ه،  اختراعالتعدي على حقوقه 

بجانب مطالبته بالحجز واإلبادة واإلتالف، وبصورة أشمل له الحق في المطالبة بتطبيق أي أحكام  

 ختراع ( من قانون براءات اال49)  . حيث نصت المادة (2)  أخرى منصوص عليها في القانون المدني

 م على أنه: 1971لسنة 

-20ضت حقوقه بموجب المادتين:  لمالك البراءة المسجلة الحق في إجراءات مدنية إذا تعر   -1

لتعدي أو إذا حدث التعدي عليها وله أن يلجأ إلى اإلجراءات القانونية لمنع التعدي أو ل  21

 لمنع استمراره.  

( يجوز لمالك البراءة المسجلة أن يطالب 1)  في حالة التعدي على الحقوق المذكورة في البند   -2

ع موضوع  بالتعوي  وبتطبيق أية أحكام تنص عليها إجراءات القوانين المدنية مثل حجر السل

 التعدي أو اآلالت التي استخدمت في صنعها واتالفها. 

جاء في سابقة مها الصادق البشير ضد شركة معمل القياس النفسي وتحليل النظم وآخرين التي رفعت 

وفيها كانت الطاعنة حائزة على درجة    (3)  غير منشورة()  م1999/  358أمام المحكمة العليا بالرقم:  

س وأنها في موضوع رسالتها للماجستير قامت بتطوير مقياس ستانفورد وعدلته الماجستير في علم النف

البيئة السودانية وفوجئت الطاعنة أن المدعى عليها األولى بإشراف المدعي عليها   يتناسب مع  بما 

الثانية تقوم بتسويق الجهاز وتدريب بع  الدارسين عليه دون موافقة المدعية وقد تضررت المدعية  

وأ وطالبت مادياً  المركز  وقفل  الجهاز  تسويق  بوقف  وطالبت  األدبي  حقها  على  التعدي  على  دبياً 

براءة  وحق  المؤلف  حق  وحماية  التقصيرية  المسئولية  بند  تحت  األدبي  الضرر  عن  بالتعوي  

 . قضت المحكمة العليا بالتعوي  المناسب وقدره خمسة مليون وسبعمائة جنيه.  ختراعاال

 

  اية الدوليةالمطلب الثاني: الحم

م  1883دولياً بمقتضى اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية لسنة    ختراعنظمت حماية براءات اال

 م. 1983وانضم السودان إلى هذه االتفاقية عام   والتعديالت التي وردت عليها،

اذ  الصناعية  والنم  ختراعولقد حددت هذه االتفاقية ثالثة مبادئ هي أساس الحماية الدولية لبراءات اال

   (2) وتتمثل في اآلتي:

يتمتع )  تنص المادة الثانية من االتفاقية على أنه:  المعاملة بالمثل لجميع رعايا االتحاد:  المبدأ األول:

رعايا كل دولة من دول االتحاد فيما يتعلق بحماية الملكية الصناعية بالمزايا الممنوحة أو الي تمنحها 

لهؤالء   الممنوحة  نفسها  الحماية  من  يستفيدون  فبالتالي  لمواطنيها،  متحدة  دولة  كل  المستقبل  في 
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ع الشروط واألوضاع  المواطنين ومن طرق المراجعة ذاتها ضد كل اعتداء على حقوقهم بشرط إتبا

 المفروضة على المواطنين(. 

وقد قررت االتفاقية المساواة بين رعايا االتحاد والمواطنين في جميع الدول المنضمة لالتفاقية لحماية   

الملكية الصناعية، ويعتبر في حكم رعايا دول االتحاد المقيمون في إحدى دول االتحاد أ, الذين لهم 

 .(2)  عليه االتفاقية فق ما نصت محالت صناعية أو تجارية و

ويكون لرعايا دول االتحاد الحق في االختيار وفقاً لمصلحتهم بين تطبيق أحكام االتفاقية أو التشريع  

 الداخلي. 

قررت المادة الرابعة من االتفاقية على حق األسبقية حيث نصت المبدأ الثاني: حق األسبقية الدولية:  

في إحدى دول االتحاد أ، يتمتع هو وخلفه فيما    اختراععلى براءة    على أ، كل من أودع طلباً للحصول

يختص باإليداع في الدول األخرى بحق األسبقية في خالل اثني عشر شهراً من تاريخ إيداع الطلب 

 األول.  

ات واعتبار كل  ختراعوالغاية من هذه األسبقية هو دفع الخطأ الذي قد ينتقص من الحماية الدولية لال

منضمة إلى االتفاقية دولة واحدة وأن تاريخ تقديم الطلب ألي منها يسري عليها جميعاً واشترط  الدول ال

تقديم    ختراعالنص المقدم طلب براءة اال  تاريخ  تبدأ من  خالل مدة األسبقية وهي اثني عشر شهراً 

 الطلب.  

طلبها رعايا  اءات التي يمادة الرابعة أن البرقررت االتفاقية في ال   المبدأ الثالث: استغالل البراءات:

في    ختراعدول االتحاد في مختلف هذه الدول تكون مستقلة عن البراءات التي منحت عن نفس اال

 الدول األخرى سواء كانت هذه الدول منضمة أو غير منضمة لالتحاد. 

ن  طلب خالل مدة األسبقية مستقلة من حيث أسباب البطال النص تكون البراءات التي تبناًء على هذا   

 أو أسباب سقوط الحق أو مدة الحماية العادية.  

 

 ختراعالتكييف الشرعي لحقوق براءة اال: المبحث الرابع

بشروطها تكون لصاحبها حقوق تتمثل في حق االحتكار    ختراعنعلم أنه متى ما صدرت براءة اال

لالستغالل بنفسه، وحق التصرف فيه وحق الترخيص للغير باستغاللها، وحتى نبين التكييف الشرعي  

فيمة مالية    ختراعفالبد من اإلجابة عن سؤالين: أولهما هل لحقوق براءة اال  ختراعلحقوق براءة اال

؟ نجيب عن هذين السؤالين بالبحث  ختراعجوز التصرف في حقوق االيعتد بها شرعاً؟ وثانيهما: هل ي

 : مطلبينفي 

 

 ومدى جواز التصرف فيه:  ختراعالمطلب األول: مدى اعتراف الفقه اإلسالمي بحق اال

أو االبتكار حق خاص لصاحبه وهذا الحق أصبح له   ختراعذهب الفقه اإلسالمي المعاصر إلى أن اال

ل الناس لها، وهذا الحق يعتد به شرعاً فال يجوز االعتداء يو تملية معتبرة ل رف المعاصر قيمة مافي الع

أو معنوياً فال  جديد   شيء  اختراععليه، ألن من سبق إلى   شك أنه أحق من غيره   سواء كان مادياً 

  بإنتاجه النتفاعه بنفسه وإخراجه إلى السوق من أجل اكتساب األرباح وذلك لحديث أسلم بن مضرس 

من سبق إلى ما لم يسبقه  )  هللا عنه أنه قال: أتيت النبي صلى هللا عليه وسلم فبايعته فقال:رضي    (1)

ولقد رجح صاحب في  القدير أن هذا الحديث وارد في سياق إحياء الموات،    (2)   إليه مسلم فهو له(

وال    ،(3)  ولكنه نقل عن بع  العلماء أنه يشمل كل عين وبئر ومعدن، ومن سبق لشيء منها فهي له

 شك أن العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب.  
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حق تقره الشريعة اإلسالمية بفضل أسبقيته إلى ابتكار ذلك الشيء فيطبق   ختراعولما ثبت أن حق اال

عليه أحكام حق األسبقية الذي هو عبارة عن حق التملك أو االختصاص الذي يحصل لإلنسان بسبب 

 ك بإحياء األرض. مثل حق التمل ،مباح شيءسبق يده إلى 

بالتسجيل الحكومي الذي يبذل المخترع من أجله جهده وماله ووقته، والذي    ختراعوإذا قرن حق اال

ت بيد المخترع وفي دفاتر الحكومة، وصارت  ميعطي هذا الحق مكانة قانونية  ثلها شهادات مكتوبة 

باألعيان واألموال  تعتبر في عرف التجار ماالً متقوماً فال يبعد أن يصير هذا الحق المسج ل ملحقاً 

األموال   حكم  في  المدرجة  األشياء  بع   إدرا   في  مجاالً  العرف  ألن  السائر،  العرف  هذا  بحكم 

وأن هذا الحق بعد التسجيل  ،(2)  الناس ليبتموتثبت  –  (1) كما ذكر ابن عابدين -واألعيان، ألن المالية

هذا العرف مخالفة ألي    عتبارال ل، وليس  األموا  ادخارقت الحاجة  بحرز إحراز األعيان ويدخر لو

  :ختراع يقول الدكتور وهبة الزحيلي في شأن حماية حق براءة اال  .(3)  نص شرعي من الكتاب أو السنة

، والمصلحة ظاهرة (4) ومبدأ المصالح المرسلة (3) العرف  ىض تبمقعمالً   .حماية هذا شرعاً مطلوبة)

. ولقد ذهب مجمع الفقه اإلسالمي الدولي إلى (5)  ( واالبتكارفي حماية هذا الحق وهي تشجيع اإلبداع  

اال بحق  فيه  ختراعاالعتراف  جاء  الذي  المعنوية  الحقوق  بشأن  قراره  في  التجاري،  )   وذلك  االسم 

بتكار، هي حقوق خاصة ألصحابها،  أو اال   ختراعوالعنوان التجاري، والعالمة التجارية، والتأليف واال

أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمويل الناس لها، وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً، 

وهذا الحق له   ختراعتبين مما سبق أن الفقه اإلسالمي يعترف بحق اال ،( 6)  فال يجوز االعتداء عليها(

على ما سبق أجاز الفقه اإلسالمي المعاصر التصرف   قيمة مالية معتبرة في العرف المعاصر. وبناءً 

مجمع الفقه اإلسالمي الدولي    ختراع، وذهب إلى جواز التصرف في حق اال(7)  ختراعفي حقوق اال

مصونة    االبتكارأو    ختراعحقوق التأليف واال)  وذلك في قراره بشأن الحقوق المعنوية الذي جاء فيه

 .  (8) ال يجوز االعتداء عليها(شرعاً، وألصحابها حق التصرف فيها، و

 

 ختراع المطلب الثاني: الحماية الشرعية لحقوق اال

  عتداء اال يجوز    كما ذكرنا سابقاً هو في حقيقته حق مالي يجوز التصرف فيه وال  ختراعإن حق اال

عليه فمالية هذا الحق تمنع أي اعتداء عليه كمثل االعتداء على بقية األشياء التي تعتبر ماالً وذلك ألن 

 محله مال فال يجوز االعتداء علهي شرعاً ألنه اعتداء على حق ثابت شرعاً.  ختراعحق اال

لشريعة اإلسالمية  وغيره من حقوق المنتجات الفكرية تعني كفالة ا  ختراعإن الحماية الشرعية لحق اال  

لتلك الحقوق بالحفاظ عليها ودفع االعتداء عليها وتوقيع جزاءات على من يلحق ضرراً بها، فالشريعة 

   (1)  (قل إنما حرم ربّي الفواحش) اإلسالمية بعموم نصوصها قد حرمت البغي كما في قوله تعالى

ت الشريعة اإلسالمية أكل أموال  وكذلك حرم  (2)   والبغي هو التعدي وكل مجاورة لحقوق الغير هو بغي

كما قررت الشريعة اإلسالمية   (3)  وال تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل) الناس بالباطل كما في قوله تعالى

فهذا   ،(4)  ال ضرر وال ضرا)  مبدأ عدم اإلضرار بحق الغير كما في قول النبي صلى هللا عليه وسلم

ولهذه القواعد   ( 5)   الضرر يزال( )  قواعد الفقهية من أمثال:الحديث الشريف قد أصبح أساساً لكثير من ال

البركة  ندوات  من  والعشرون  الحادية  الندوة  بحثت  ولقد  الفقه.  فروع  في  كثيرة  تطبيقات  الفقهية 

–   ختراعومنها حق اال  -لالقتصاد اإلسالمي موضوع التعوي  عن التعدي على الحقوق المعنوية 

 يلي:  والسمعة التجارية وقررت ما

( بشأن الحقوق المعنوية  5/ 5/ ) 43يقتضي ما جاء في قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي رقم:   -أ

عليها   االعداء  يجوز  ال  أنها  واستحقاق    –من  عليها  التعدي  لمنع  الحقوق  لتلك  الحماية  ثبوت 
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بفقدان  حكمياً  أو  حقيقاً  اإلتالف  وضمان  المادي  الضرر  إزالة  قواعد  إلى  استناداً  التعوي ، 

 . (6) دوى من المنتج الج

يشترط لتوفير الحماية للمنتج الفكري ثبوت الحق فيه ومشروعيته وأتسامه بقدر من االبتكار   -ب 

طبيعته بحسب  محسوس  بشكل  وبروزه  حقه    واإلبداع  حفظ  على  الحق  صاحب  نص  سواء 

بالعبارات أو الرموز المتعارف عليها أو كان هناك عرف مستقر بحفظ الحق لصحابه ولو لم  

 ح بذلك. يصر

التعدي على المنتجات الفكرية يقع على كل من الحق المعنوي وهو االختصاص المستوجب نسبة   - 

المنتج إلى مبتكره واحتفاظه بحقه في تطويره والحق المالي المتمثل في االختصاص بما ينشأ  

 عن المنتج من ريع وربح. 

باالتفاقات الدولية الصادرة التحقق من وقع التعدي مرجعه العرف تبعاً لطبيعة الحق ويستعان   -د 

 في هذا الشأن فيما ال تخالف فيه أحكام الشريعة اإلسالمية.

بالتعدي،   -ه العلم  بعد  تتقيد بزمن  به، وهي ال  المطالبة  التعوي  عن التعدي من  البد الستحقاق 

 مرور الزمان( حسب الدد المتعارف عليها في كل حق.) ولكن بمنع سماع الدعوى بالتقادم

ية الحق المعنوي إزالة مظهر التعدي عليه بإعالن حقيقة األمر واتالف ما نشأ عن  تقتضي حما  - و

 التعدي من استخدامات مادية ألنها غير مشروعة فال تكون مصونة. 

يستحق صاحب الحق التعوي  عما وقع عليه من ضرر باالعتداء على حقه باإلضافة لما فاته   -ز

فعلي مؤكد   م   ير غ بتمن كسب  أو  أنتجه  ما  ما أصابه من ضرر  تسويق  أما  إنتاجه  في  ا شرع 

فإنه   حسب   ب تتترمعنوي  بالمال  التعزير  سبيل  على  الغرامة  فرض  فيها  فيما  العقوبة  عليه 

 مقررات بع  الفقهاء.

أو المغاالة في استغالل الحق أو اإلخالف بتقديم الميزات المعتادة، ال يعتبر مسوغاً    ارثاالستئ  -ح

م شرعاً  للمنع  الحق،  على  بالضررللتعدي  الضرر  مقابلة  وللجهة  )  ن  وال ضرار(  ال ضرر 

وإزالته، الضرر  بدفع  المستغلة  الجهة  مطالبة  الطرق   المتضررة  إلى  ذلك  لتحقيق  والرجوع 

 ( 1)  المتاحة عن طريق القضاء أو التحكيم

 

 االستنتاجات والتوصيات والمقترحات

 أوالً: النتائج

هو: امتياز تمنحه الحكومة لمخترع يضمن له التفرد في حق صنع أو   ختراعإن مفهوم براءة اال -1

 ه لمدة من الزمن دون أي اعتراض.اختراعاستعمال أو بيع 

تتمثل في حق االحتكار لالستغالل،   وقبشروطها تكون لصاحبها حق  ختراع صدر براءة االتعندما   -2

حقوق ببطالن البراءة أو وحق التصرف فيها، وحق الترخيص للغير باستغاللها وتنتهي هذه ال

 سقوطها. 

 المستوفات لشروطها القانونية بالحماية الجنائية والمدنية والدولية.  ختراعتتمتع براءة اال  -3

حقوق خاصة ألصحابها، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية    ختراعإن حقوق براءة اال -4

لشروط معينة وال يجوز االعتداء  ل الناس لها، وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً وفقاً  يمعتبرة لتمو

 على هذه الحقوق.

اال  -5 براءة  حقوق  بالتصرفات    ختراع إن  فيها  التصرف  حق  ولمالكيها  شرعاً،  مصونة  حقوق 

 .ختراعومن أهمها: براءات اال –الشرعية لحماية الملكية الفكرية في كافة أنحاء السودان 

 

 ثانياً: اهم التوصيات:



 

 105 جودة محمد النور . ...: طبيعتها القانونية وتكييفها الشرعيبراءة االختراعحقوق 

 

 

 

في    -1 الحال  هو  كما  الواليات  في  الفكرية  الملكية  بحقوق  خاصة  محاكم  بإنشاء  الباحث  يوصي 

 العاصمة.

 ات واألعيان المعنوية، حتى ال تضيع حقوق مالكيها. ختراعيجب االهتمام بتسجيل الحقوق واال  -2

 م اآلتي: 1971لسنة  ختراعوفقاً لقانون براءات اال  ختراعيجب أن يتم منح براءة اال -3

 جيداً. ختراعكون االأن ي -أ

 قابالً لالستغالل الصناعي.  ختراعأن يكون اال  -ب 

  مشروعاً.  ختراعأن يكون اال -ت 
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