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طمــب مفـــوعة بمســتنداتة أودع المطعــون ضــدث الثالــث مــذكرة بدفاعــة  1131/../..وفــى 
 فياا رفض الطعن .

 .  ورفضة موضوعاو أودعت النيابة العامة مذكرة طمبت فياا قبول الطعن فكالو ثم 
فــرأت أنــة  أمــام دائــرة فحــو الطعــونكمــة ُعــرض الطعــن عمــى المح 1131/ ../..وفــى 
لنظــرث وباــا ســمعت الــدعوى أمــام هــذث الــدائرة عمــى مــا  1131/../..حــددت جمســة فجــدير بالنظـــر 

والنيابـة العامـة  والمطعـون ضـدث الثالـث الطـاعن هو مبين بمحضر الجمسـة . حيـث صـمم محـامى
 . اليوم جمسة صدار الحكم إلىاء بمذكـرتـة , والمحكمة أرجأت إـــــــــى ما جــــــكل عمــ

 
 المحكمـة

عبــد الــرحيم  / بعــد االطــالع عمــى اووراق وســماع التقريـــر الــــى تـــالى السيـــد القاضــى المقـــرر
 والمرافعة ، وبعد المداولة . ، الشاهد "نائب رئيس المحكمة"

          حيث إن الطعن استوفى أوضاعة الفكمية . 
تتحصل فى  - وراقاألن من الحكم المطعـون فية وسائـر عمى ما يبي -حيث إن الوقائع و 

االبتدائيـــة بطمـــب  ..... 1117لســـنة  ...الطـــاعن أقـــام عمـــى المطعـــون ضـــدهم الـــدعوى رقـــم  أن
الحكــم بــملزامام بــأن يــمدوا لــة مبمــو مقــدارث يمســون مميــون جنيــة تعويضــاو عمــا أصــابة مــن أضــرار 

وقــام بعمــل  3765منــذ عــام  ........ســائقاو بفــركة ماديــة وأدبيــة , وقــال بيانــاو لــذل  , إنــة يعمــل 
دراســة فــا مجــال تنظــيم تربيــة وتســويق الــدواجن طــوال العــام وقــد أرلمــة المطعــون ضــدث الثالــث 

عمى العمل لدى فركتة كمثمن دواجن مقابل عدم إظاار هذث الدراسة لفركات منافسـة إال  بصـتة
ل عمــى الدراســة ســالـة البيــان وأفصــ  عناــا العــام لمــدواجن حصــ منــدوباو عــن االتحــاد أنــة وبصـــتة

 1111لسـنة  1443وأساء لسمعتة بالصح  اليومية وسرق أفكارث وتحرر عن ذلـ  الفـكوى رقـم 
ذ أصابة من ذل  أضراراو مادية وأدبية فأقام الدعوى , وبتاريخ  ....إدارى قسم  مـن ديسـمبر  13وا 

حالتاــــا بحالتاــــا إلــــى الــــدائرة حكمــــت المحكمــــة بعــــدم ايتصاصــــاا نوعيــــاو بنظرهــــا  1117ســــنة  وا 
ق 1نة لســــ ...االقتصــــادية فأعيــــد قيــــدها لــــدياا بــــرقم  .........االســــتئنافية الميتصــــة بمحكمــــة 
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قضت المحكمة برفض الدعوى  1131نة من مايو س 11وبتاريخ االقتصادية  .........استئنا  
ـــــمــذكرة أب فــى هــذا الحكــم بطريـــق الــنقض , وقــدمت النيابــة طعــن الطــاعن بــرفض الــرأى  فياــا دتــــ

ذ ُعرض الطعن عمـى و ,  الطعن أمـام هـذث  حـددت جمسـة لنظـرث دائـرة فحـو الطعـون االقتصـاديةا 
الجمســـة أعيـــدت الـــدعوى لممرافعـــة لضـــم الممـــ  االقتصـــادى والـــذى ضـــم بجمســـة  وبتمـــ المحكمـــة 

 التزمت النيابة رأياا . المرافعة األييرة وفياا
عمـى ثالثـة أسـباب ينعـى باـا الطـاعن عمـى الحكـم المطعـون فيــة  وحيـث إن الطعـن أقـيم          

اليطــأ فــا تطبيــق القــانون والقصــور فــا التســبيب والـســاد فــا االســتدالل وا يــالل بحــق الــدفاع , 
وفــى بيــان ذلــ  يقــول أنــة ابتكــر وســيمة جديــدة فــا صــناعة الــدواجن توصــل مــن ياللاــا إلــى ثبــات 

, وهــذا االبتكــار تطبيــق جديــد لوســيمة مدونــة مــن قبــل أســعار لحوماــا وبيضــاا عمــى مــدار العــام 
لمقــررة بــنو المــادة األولــى مــن قــانون حمايــة ااســتيدماا فــا عنصــر جديــد ممــا ييضــع لمحمايــة 

, إال أن الحكم المطعون فية أقام قضاءث عمى حكم المادتين  1111لسنة  61لممكية الـكرية رقم ا
لطاعن مجرد أفكار وأساليب عمل وطرق تفـييل من ذات القانون واعتبر ما قدمة ا 343,  316

ســتنداتة ال ترقــى إلــى مرحمــة االبتكــار مســتنداو إلــى حــق المملــ  دون ســند ميـــالو االطــالع عمــى م
 والرد عمياا بما يعيبة .

فـا فـقة األول ليـر سـديد , ذلـ  بـأن المقـرر أنـة إذا كـان المقصـود  وحيث إن هذا النعى 
بعبارة حقوق الممكية الـكرية هـو تأكيـد أن حـق المملـ  أو الميتـرع يسـتحق الحمايـة كمـا يسـتحقاا 

الحقــان مــن ثمــرات الـكــر واالبتكــار فاــو صــحي  , إال أنــة لتنــافى طبيعــة الممكيــة مــع المالــ  ألن 
بـل هـو حـق عينـى أصـمى يسـتقل عـن حـق الممكيـة بمقوماتـة , ممكيـة  طبيعة الـكر فمنـة لـيس حـق

التى ترجع إلى أنة يقع عمى فئ لير مادى , فاو إذن حق عينى أصمى منقول , وأن النو فا 
يــدل عمـى أن الفــروط  1111لسـنة  61مـن قــانون حمايـة الممكيـة الـكريــة رقـم  1,  1,  3المـواد 

راع عمـــى ابتكـــار يســـتحق ينطـــوى االيتـــ ءة تحميـــة هـــى أنااليتـــراع لمـــن  بـــرا الواجـــب توافرهـــا فـــا
يكــون جديــداو , بمعنــى أنــة ينطــوى عمــى يطــوة إبداعيــة تجــاوز تطــور الـــن الصــناعى الحمايــة أى 

المـألو  , وأنـة لـم يكــن معروفـاو مـن قبــل بـأن يكـون الميتــرع الـذى يطمـب بــراءة االيتـراع قـد ســبق 
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ة نـة فـا أى بمـد , ففـرط الجـدة المطمقـسـبق النفـر ع ليرث فا التعري  باذا االيتراع , وأال يكون
الــذى يجــب تــوافرث فــا االبتكــار محــل االيتــراع ال يفــترط فــا االبتكــار كأســاس تقــوم عميــة حمايــة 
القانون لممصن  , ويفترط أن يكون االيتراع قابالو لالستيالل الصناعى , والمقصود بة استبعاد 

بحتـــة وهـــى مـــا تعـــر  بالممكيـــة العمميـــة , لكـــن يمــــزم أن األفكـــار المجـــردة واالبتكـــارات النظريـــة ال
تطبيقاو لاذث االبتكارات فالبراءة تمن  لممنتج الصناعى , ويفترط أييراو أال يكـون يتضمن االيتراع 

فـــا االيتـــراع مســـاس بـــاألمن القـــومى أو إيـــالل بـــا داب أو بالنظـــام العـــام أو البيئـــة , وقـــد أورد 
تباعاــا لمحصــول ومــا بعــدها ا جــراءات الواجــب ا 31 المــادةبــنو  1111لســنة  61القــانون رقــم 

عمـى بــراءة االيتـراع وهــى سـند رســمى ييـول مالكــة دون ليـرث الحــق فـا اســتيالل مـا توصــل إليــة 
يتـراع الطمـب المقـدم مـن كتـب بـراءات االلصناعى , ويـحو ممن ابتكار جديد قابل لالستيالل ا

روعيـت فـا طمـب  فروط سـالـة البيـان , فـمذا تـوافرت وطالب البراءة ومرفقاتة لمتحقق من توافر ال
مـن ذات القـانون , قـام المكتـب بـا عالن عـن قبـول الطمـب فـا  31,  31البراءة أحكـام المـادتين 

جريدة بـراءة االيتـراع بالطريقـة التـى تحـددها الالئحـة التنـيذيـة , ويجـوز لكـل ذى فـأن االعتـراض 
يــتم ا عــالن عــن قبولــة إال بعــد انقضــاء ســنة تبــدأ مــن  عمــى الســير فــا إجــراءات طمــب البــراءة وال

وكـان  . لمـا كـان ذلـ  ,من القانون سال  البيان  37تاريخ تقديمة عمى النحو الوارد بنو المادة 
 1111لسـنة  61الثابت فا األوراق أن الطاعن لم يتيذ ا جراءات التى نـو عمياـا القـانون رقـم 

مــن الفــروط التــى أوردهــا لكــى يعتبــر مــا قدمــة الطــاعن مــن لـكريــة لمتحقــق ابفــأن حمايــة الممكيــة 
دراسة ايتراعاو يستحق الحماية ببراءة االيتراع فمن ما يثيرث بفأن اعتبار ما قدمة ايتراعـاو ييضـع 
لمحمايــة المقــررة بــنو المــادة األولــى مــن ذات القــانون نعيــاو عمــى الحكــم المطعــون فيــة يكــون عمــى 

 لير أساس .
ميـة عفقة الثانى مردود , ذل  بأن المقرر أن االبتكـار كأسـاس تقـوم وحيث إن النعى فا 

ـى حماية القانون لممصـن  هـو الطـابع الفيصـى الـذى يعطيـة المملـ  لمملــة , إذ يكــى أن يضـ
فيضـى عمى مصنـة طابعاو إبداعياو يسبو عميـة أصـالة تميـزث  عمى فكرة ولو كانت قديمة فيصيتة
, وأن  1111لســـنة  61مـــن القــانون رقـــم  316/3نو المــادة عــن ليـــرث وهــو مـــا قننــة المفـــرع بـــ
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نمـا يفـمل كـل صـور  معنى الممل  ليس مقصوراو عمى المعنى الضيق المتمثل فا تألي  كتـاب وا 
صـــنـات , لكـــن ال تفـــمل الحمايـــة مجـــرد األفكـــار وا جـــراءات وأســـاليب ماالبتكـــار ألى نـــوع مـــن ال

والبيانات ولو كان معبراو عناـا أو موصـوفة  كتفافاتواالالعمل وطرق التفييل والمـاهيم والمبادئ 
مـــن ذات القـــانون , وكـــان  343أو موضـــحة أو مدرجـــة فـــا مصـــن  وهـــو مـــا أوردث نـــو المـــادة 

متـى كـان قـد أصـاب صـحي  القـانون فـا فيـة المقرر فا قضاء هذث المحكمة أن الحكـم المطعـون 
انون , إذ لمحكمــة الــنقض أن نتيجتــة فــال يبطمــة قصــورث فــا ا فصــا  عــن ســندث مــن نصــوو القــ

ذ كـان الطـاعن متمسـكاو بـأن مـا قدمـة مـن دراسـة يعتبـر  تقومة دون أن تنقضة . لمـا كـان ذلـ  , وا 
فمنــة ال يجديـة النعـى عمـى الحكــم  1111لسـنة  61ايتراعـاو يسـتحق الحمايـة المقــررة بالقـانون رقـم 

كــار وال تســتأهل الحمايــة المقــررة المطعــون فيــة إذا اعتبرهــا مجــرد أفكــار ال ترقــى إلــى مرتبــة االبت
ة ـ لير منتج ومن ثم لير مقبـول , لممصن  فيكون النعى فا فقة الثانى ــ أياو كان وجة الرأى في

فــقة األييـر دون بيــان ممداهــا  جمـاالو إلــى مسـتنداتة محــل النعــى فـىولمـا كــان الطـاعن قــد أفــار إ
ة جــازم محــدد وأناــا قــدمت تقــديماو صــحيحاو وداللتاــا المــمثرة فــا قضــاء الحكــم إيجابــاو أو ســمباو بوجــ

              بما يحقق المواجاة القضائية وحضورية األدلة فمنة يكون مجاالو ومن ثم لير مقبول . لممحكمة
     رفض الطعن .  ب القضاء ولما تقدم يتعين 

 


