
  الجمهورية اللبنانية

  مجلس النواب  
  7/8/2000تاريخ240/2000قانون رقم 

  14/8/2000تاريخ35/2000ر رقم .ج(

  

  

  قانون

  براءات االختراع

  

 والمتعلق 2000 نيسان26 تاريخ 2856صدق مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم   :مادة وحيدة  

والعدل واالقتصاد الوطني والتجارة والصناعة       ببراءات االختراع كما عدلته لجنتا االدارة     

  .        والنفط    

    

  .ـ يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية      
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  الجمهورية اللبنانية

                 مجلس النواب  
  7/8/2000تاريخ240/2000قانون رقم 

  14/8/2000تاريخ35/2000ر رقم .ج(

  

  قانون

  براءات اإلختراع

  

  الباب األول

  نظام براءات اإلختراع

  

  الفصل األول

  أحكام عامة

كل اختراع يمكن أن يكون موضوع براءة تمنح صاحبها وخلفاءه حقاً حصرياً باستثماره وهي   :المادة األولى

  .ي من هذا القانونتخضع للشروط المنصوص عليها في البابين األول والثان    

  

ـ يكون اإلختراع قابالً للحماية إذا كان جديداً ومنطوياً على نشاط ابتكاري وقابالً للتطبيق            :المادة الثانية

  .        الصناعي  

  :ـ تصدر براءة لكل إختراع يتعلق    

  .أ   ـ  بمنتج صناعي جديد      

  .وف أو نتيجة صناعية معروفةب ـ  بطريقة جديدة تؤدي إلى منتج صناعي معر      

  .ج  ـ  بكل تطبيق جديد لطريقة أو لوسيلة صناعية معروفة      

  .د  ـ  بمجموعة جديدة لطرق أو لوسائل معروفة      
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   ).Micro Organisms( هـ ـ   بالكائنات الدقيقة الجديدة       

افر فيها الشروط و ـ  بالمنتجات النباتية الجديدة المستحدثة أو المكتشفة إذا كانت تتو      

  :      اآلتية مجتمعة      

  أن تختلف عن األنواع المماثلة المعروفة من قبل بميزة هامة دقيقة وقليلة   ـ1      

  . التقلب، أو بعدة ميزات تشكل في مجموعها نوعاً نباتياً جديداً        

  .أن تكون متجانسة بالنسبة لمجموع ميزاتها   ـ2      

تقرار أي إنها تبقى مطابقة لتعريفها االول بنهاية كل  ـ   أن تكون لها صفة االس3      

    .دورة إنتاجية        

  

  

  

  

  . ـ يعتبر االختراع جديداً إذا لم يكن داخالً في حالة التقنية السابقة    

ـ يعتبر االختراع منطوياً على نشاط ابتكاري إذا لم يكن من البديهي لرجل المهنة العادي     

  .لى حالة التقنية السابقة  التوصل إليه باالستناد إ    

      

  ـ تشمل حالة التقنية السابقة كل ما كان قبل تاريخ تقديم طلب البراءة أو تاريخ األولوية     

 المعدلة، بمتناول الجمهور 1883 من إتفاقية إتحاد باريس للعام 4المطالب بها بموجب المادة     

على . عمال أو بأي طريقة أخرىفي أي مكان أو زمان سواء بوصف خطي أو شفهي أو باالست    

 المعدل والمتعلق باإلختراعات 2385/24 ضمناً من القرار 94 إلى 89أن تراعى أحكام المواد     

 من 11التي حازت على شهادة ضمان في المعارض واالسواق التجارية الرسمية بمفهوم المادة     

  . المعدلة1883اتفاقية إتحاد باريس للعام     

  

ع قابالً للتطبيق الصناعي إذا أمكن صنعه أواستعماله في أي نوع من أنواع ـ يعد االخترا    

  .الصناعة    

بأوسع معانيه كما هو محدد في المادة األولى من إتفاقية " الصناعة" ـ ويجب ان يفهم إصطالح     

  . المعدلة1883إتحاد باريس للعام     

  

  :ال تعطى براءة إختراع  :المادة الثالثة

  شافات والنظريات العلمية ومناهج الرياضيات المجردة التي ليس لها تطبيقأ   ـ باإلكت    

  . صناعي    
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ب ـ بالمبادىء والطرق الخاصة بممارسة نشاطات ذهنية صرف أو في المجاالت االقتصادية    

  . أو المالية أو في مجال اللعب    

لى أن تستثنى من ذلك ج ـ  بطرق العالج أو التشخيص الطبيين المتعلقة بالبشر أو الحيوان ع    

  .     المنتجات والمعدات التي تستخدم لتطبيق هذه الطرق    

  

  .ال تعطى براءة بأي اختراع مخالف للنظام العام أو لآلداب العامة  :المادة الرابعة

  

 يسري الحق الحصري باستثمار االختراع موضوع البراءة مدة عشرين سنة إبتداًء من تاريخ :المادة الخامسة

  .اع الطلب المنصوص عليه وفقاً ألحكام المادة العاشرة من هذا القانونإيد    

  

 إذا كان المخترع أجيراً، ولم يكن هناك إتفاق خطي مخالف أكثر نفعاً لألجير، فإن تحديد   :المادة السادسة

  :صاحب الحق بالبراءة يتم وفقاً لما يأتي     

وم بها األجير إنفاذاً لعقد عمل يتضمن مهمة أ ـ   تعود لرب العمل ملكية االختراعات التي يق    

     ابتكارية تدخل ضمن مهام عمله أو ألبحاث ودراسات واختبارات كلفه بها رب العمل     

  .     صراحة    

  .ب ـ كل االختراعات األخرى تعود ملكيتها لألجير    

  

شاطات رب العمل أو إال أنه إذا كان االختراع قد تم خالل تنفيذ األجير لمهام عمله أو ضمن ن    

بناء لمعرفة أو استعمال وسائل وتقنيات ومعطيات خاصة برب العمل عندها يحق لرب العمل، ضمن   

مهلة سنة من تاريخ نشر براءة االختراع في لبنان تحت طائلة سقوط حقه، أن يبلغ األجير خطياً رغبته   

 جزئياً على أن يستفيد األجير من ثمن عادل بتملك الحقوق الناجمةعن االختراع أو باإلنتفاع بها كلياً أو  

  .إما رضاء أو بواسطة القضاء  

  

  

  الفصل الثاني

  طلب البراءات وإصدارها

  

  . أ ـ لكل شخص الحق في طلب الحصول على براءة اختراع:المادة السابعة

ب ـ إذا اشترك أكثر من شخص في اختراع واحد فإن الحق بالبراءة يعود لهم جميعاً وتكون     

  .    البراءة متى صدرت ملكاً لهم بحصص متساوية ما لم يتفقوا على خالف ذلك خطياً    



 5

ج ـ إذا توصل عدة أشخاص بصورة مستقلة إلى االختراع نفسه فيعود الحق بالبراءة للمودع     

  .  األول    

  

ئيس مصلحة  ـ يقدم طلب الحصول على البراءة من قبل طالب البراءة أو وكيله، إلى ر1  :المادة الثامنة

  .حماية الملكية الفكرية في وزارة االقتصاد والتجارة      

   ـ إذا كان طالب البراءة غير لبناني أو غير مقيم في لبنان وجب عليه تعيين وكيل عنه مقيم    

  . في لبنان       

  : ـ يجب أن يرفق الطلب2    

  .   أ   ـ بتوكيل ذي توقيع خاص، إذا تمثل طالب البراءة بوكيل    

  : ب ـ بغالف مختوم يحتوي على نسختين من كل من األوراق اآلتية      

  .  وصف اإلختراع وملخصه:أوال          

  .  الئحة بالمطالب تبرز عناصر الجدة واالبتكار المراد حمايتها:ثانياً          

  .   ملخص لوصف االختراع باللغة العربية:ثالثاً          

  . لالختراع إذا كانت ضرورية لفهمه   الرسوم التوضيحية:رابعاً         

  .  قائمة باألوراق المرفقة:خامساً         

 ـ في حال كان االختراع يتعلق بمنتج نباتي أو بكائن دقيق يودع نموذج منه لدى المختبر 3    

   المركزي في وزارة الصحة العامة الذي يسلم طالب البراءة إفادة برقم وتاريخ إيداعه، ضمن     

  .خمسة عشر يوماً من تاريخ الطلب، وتأخذ مصلحة حماية الملكية الفكرية علماً بذلك   مهلة     

  

  

  ـ  يقدم الطلب باللغة العربية ويجوز لطالب براءة اإلختراع أن يقدم وصف اإلختراع 1  :المادة التاسعة

  .والئحة المطالب والرسوم التوضيحية بالعربية أو الفرنسية أو اإلنكليزية    

ب أن يذكر في الطلب عنوان اإلختراع وأسم طالب البراءة ومهنته وجنسيته ومحل  ـ  يج2    

     إقامته وأسم وعنوان وكيله عند اإلقتضاء وتاريخ إيداع الطلب األول لبراءة اإلختراع في     

  .     الخارج في حال وجوده    

تفاقية إتحاد باريس للعام  ـ  يمكن المطالبة باالولوية المنصوص عليها في المادة الرابعة من إ3    

 المعدلة عند تقديم الطلب أو ضمن مهلة شهرين من تاريخ اإليداع على أن يقدم 1883             

    طالب البراءة نسخة مصدقة عن الطلب االول مرفقة بشهادة رسمية تثبت تاريخه ورقمه     

  .    ضمن مهلة ثالثة أشهر من تاريخ إيداع الطلب في لبنان    

 ال يجوز أن يشمل الطلب إال اختراعاً واحداً أو عدة اختراعات مترابطة في ما بينها بحيث  ـ4    

  .     تشكل مفهوماً ابتكارياً عاماً واحداً وإال اعتبر االختراع مركباً    
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  . ـ يجب أن يوقع طالب البراءة أو وكيله على جميع األوراق الملحقة بالطلب5    

  

طلب المقدم لمصلحة حماية الملكية الفكرية إال إذا سدد طالب البراءة رسماً مالياً قدره   ال يقبل ال:المادة العاشرة

  .ويعتمد تاريخ االيصال المالي تاريخاً إليداع الطلب. خمسون ألف ليرة لبنانية    

  

مه   ينظم رئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية محضراً يوقعه ويذكر فيه ساعة ويوم تسل:المادة الحادية عشرة

  .طلب البراءة وتفاصيله ومرفقاته وتاريخ دفع رسم اإليداع    

  . ليرة لبنانية25000يجوز إعطاء نسخة من هذا المحضر لقاء رسم إضافي قدره     

  

  أ ـ  إذا كان االختراع من عداد االختراعات الواردة في المادتين الثالثة والرابعة من هذا :المادة الثانية عشرة

ئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية إبالغ طالب البراءة ذلك ضمن مهلة القانون، على ر      

ولطالب البراءة مدة ستين. ثالثين يوماً من تاريخ المحضر وإال أعتبر الطلب مقبوالً      

  . يوماً تبتدىء من تاريخ تبلغه ليقدم مالحظاته      

جارة مع مالحظات طالب     ب ـ  يرفع رئيس المصلحة تقريراً مفصالً لوزير االقتصاد والت    

        البراءة وذلك ضمن مهلة ال تتجاوز الثالثين  يوماً من تاريخ تبلغه مالحظات طالب    

  .        البراءة    

    ج ـ  يصدر الوزير قراراً بقبول الطلب أو برفضه وذلك خالل مهلة ستين يوماً من تاريخ     

ار قابالً للطعن أمام محكمة استئنافرفع تقرير رئيس المصلحة إليه ويكون هذا القر      

  .بيروت المدنية ضمن مدة ثالثين يوماً من تاريخ تبليغ القرار المذكور من طالب البراءة      

      د ـ  إذا رفض طلب البراءة عمالً بأحكام المادتين الثالثة والرابعة من هذا القانون فإن     

  .المدفوعة تبقى إيراداً للخزينة  الرسوم      

  

  أ ـ إذا تبين لرئيس المصلحة ان الطلب يشتمل على اختراع مركب يبلغ طالب البراءة :دة الثالثة عشرةالما

وعلى طالب البراءة . ذلك ضمن مهلة ثالثين يوماً من تاريخ المحضر واال اعتبر الطلب مقبوالً    

ها وذلك أن يقدم طلبات جديدة لكل واحد من االختراعات موضوع الطلب األصلي أو لبعض من    

ضمن مهلة ثالثة أشهر من تاريخ تبلغه، ويمكن لرئيس المصلحة أن يجدد هذه المهلة لمرة     

  .واحدة    

ـ تسري الحماية بالنسبة للبراءة أو البراءات التي تمنح في مثل هذه الحال من تاريخ إيداع     

  .راءات المطلوبةالطلب االصلي، والرسوم المدفوعة تعتبر على حساب الرسوم المتوجبة عن الب    

ب ـ يجوز لطالب البراءة ان يعترض على طلب التجزئة ضمن مهلة أقصاها ستون يوماً من     

  .تاريخ تبلغه أياه    
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ج ـ يرفع رئيس المصلحة تقريراً مفصالً لوزير االقتصاد والتجارة مع مالحظات طالب البراءة     

  .غه هذه المالحظاتوذلك ضمن مهلة ال تتجاوز الثالثين يوماً من تاريخ تبلّ    

  

د ـ يصدر الوزير قراراً بوجوب أو بعدم وجوب التجزئة خالل مدة ثالثين يوماً من تاريخ رفع     

ويكون هذا القرار قابالً للطعن أمام محكمة استئناف بيروت المدنية . تقرير رئيس المصلحة اليه    

  .ب البراءةضمن مدة ثالثين يوماً من تاريخ تبليغ القرار المذكور من طال    

هـ ـ إذا لم يمتثل طالب البراءة للقرار النهائي بوجوب تجزئة البراءة ضمن مهلة ثالثة أشهر     

  .من تاريخ تبلّغه إياه اعتبر طلبه مردوداً وتبقى الرسوم المدفوعة إيراداً للخزينة    

  

ثمانية عشر شهراً من تاريخ  أـ يحق لطالب البراءة أن يطلب تأخير إصدار البراءة لمدة :المادة الرابعة عشرة

إيداع الطلب، إال أنه في ما يختص باالختراعات التي سبق أن طلب بشأنها براءة في الخارج     

 من 4فإن المدة المشار اليها أعاله تسري اعتباراً من تاريخ إيداع الطلب االول بمفهوم المادة     

  . إصدارها خالل هذه المدةويجوز له طلب.  المعدلة1883اتفاقية إتحاد باريس للعام     

  

ب ـ وفي هذه الحالة، تستوفى عند صدور البراءة الرسوم السنوية المتوجبة بهذا التاريخ وفقاً     

  .لنص المادة الثامنة عشرة من هذا القانون    

  

  تصدر مصلحة حماية الملكية الفكرية براءة االختراع في خالل ستين يوماً من تاريخ :المادة الخامسة عشرة

قبول الطلب المنصوص عليه أعاله، ما لم يطالب طالب البراءة بتأخير إصدارها وفقاً الحكام     

  .المادة الرابعة عشرة من هذا القانون    

  

  تصدر البراءات بدون ضمان لجهة صحة اإلختراع أو قيمته أو جدته أو مدى توافر :المادة السادسة عشرة

  .ي فيه، أو لجهة أمانة وصفه ودقتهالتطبيق الصناعي أو النشاط االبتكار    

  

  أ ـ يصدر رئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية براءة االختراع باالستناد إلى الوثائق :المادة السابعة عشرة

  .المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون      

ب ـ ترفق بالبراءة نسخة عن وصف االختراع وملخصه، ورسومه التوضيحية إن       

  .وجدت، والئحة المطالب وملخص االختراع باللغة العربية وقائمة االوراق المودعة      

ج ـ تخضع كل نسخة إضافية عن هذه البراءة تعطى إلى صاحبها، أو إلى أي شخص       

  .آخر بعد نشرها، لرسم قدره خمسون ألف ليرة لبنانية      
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لعربية في الجريدة الرسمية على نفقة          د ـ تنشر البراءة مع ملخص االختراع باللغة ا    

  .صاحبها      

  

  أ ـ مع مراعاة أحكام المادة الرابعة عشرة من هذا القانون، يستوفى عند منح البراءة:المادة الثامنة عشرة

  . رسم السنة األولى وقدره ماية ألف ليرة لبنانية      

  راءة وفقاً للمادةـ يستحق في اليوم األول من كل سنة تلي تاريخ إيداع طلب الب      

  :  العاشرة من هذا القانون على الشكل اآلتي      

   ليرة لبنانية150000      رسم السنة الثانية      

   ليرة لبنانية200000      رسم السنة الثالثة      

   ليرة لبنانية 250000      رسم السنة الرابعة      

   ليرة لبنانية300000      رسم السنة الخامسة      

   ليرة لبنانية350000      رسم السنة السادسة      

   ليرة لبنانية400000      رسم السنة السابعة      

   ليرة لبنانية450000      رسم السنة الثامنة      

   ليرة لبنانية500000      رسم السنة التاسعة       

   ليرة لبنانية550000      رسم السنة العاشرة      

   ليرة لبنانية600000    رسم السنة الحادية عشرة      

   ليرة لبنانية650000     الثانية عشرةرسم السنة       

   ليرة لبنانية700000     رسم السنة الثالثة عشرة      

   ليرة لبنانية750000    رسم السنة الرابعة عشرة      

   ليرة لبنانية800000    رسم السنة الخامسة عشرة      

   ليرة لبنانية850000    رسم السنة السادسة عشرة      

   ليرة لبنانية900000    رسم السنة السابعة عشرة      

   ليرة لبنانية950000     رسم السنة الثامنة عشرة      

   ليرة لبنانية1000000    رسم السنة التاسعة عشرة      

   ليرة لبنانية1050000      رسم السنة العشرين      

  

ب ـ يخضع الرسم الذي يسدد بعد تاريخ استحقاقه وضمن مهلة ستة أشهر لغرامة قدرها ماية     

  .ةألف ليرة لبناني    

 ج ـ تسقط البراءة إذا لم يسدد صاحبها الرسم السنوي المستحق مع الغرامة خالل المهلة     

  .من هذه المادة) ب(المنصوص عليها في الفقرة     
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من المادة الثامنة عشرة من هذا ) ج(  أ ـ يجوز لمن سقطت براءته وفقاً لنص الفقرة :المادة التاسعة عشرة

س مصلحة حماية الملكية الفكرية في خالل مهلة ستة أشهر من تاريخ القانون، أن يتقدم من رئي    

سقوط البراءة، باستدعاء يطلب فيه استعادة حقوقه في البراءة شرط أن يثبت أن تأخره في دفع     

  .الرسم والغرامة يعود لسبب جدي    

 اد ب ـ يرفع رئيس المصلحة خالل مهلة خمسة عشر يوماً تقريراً مفصالً لوزير االقتص    

  .والتجارة مع مالحظات صاحب البراءة    

ج ـ يقرر الوزير قبول الطلب أو رفضه في خالل ثالثين يوماً من تاريخ إحالة األوراق إليه،     

وفي حال الرفض يكون هذا القرار قابالً للطعن أمام محكمة استئناف بيروت المدنية خالل مدة    

  .ر من صاحب البراءة ستين  يوماً من تاريخ تبليغ القرار المذكو    

  .ـ إذا لم يصدر الوزير قراره خالل مهلة الثالثين يوماً يعتبر السكوت قبوالً ضمنياً للطلب    

د ـ إذا قبل الطلب أو اعتبر مقبوالً ضمناً يتوجب عندها على صاحب البراءة تسديد الرسم     

  .لموافقةالمستحق والغرامة مضاعفين ضمن مهلة ثالثين يوماً من تاريخ تبلغه ا    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثالث

  الحقوق الناشئة عن براءة االختراع

  وانتقالها وسقوطها

  

  يتمتع صاحب البراءة بالحق الحصري باستثمار اختراعه ويشمل هذا الحق على سبيل المثال :المادة العشرون

  :ال الحصر    

 وعرضه للبيع  أ ـ صناعة المنتج موضوع االختراع وعرضه وتسويقه واستعماله وبيعه    

  . واستيراده وحيازته    
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  .ب ـ استعمال الطريقة موضوع البراءة وعرض استعمالها على الغير    

ج ـ عرض المنتج المستحصل عليه مباشرة بالطريقة موضوع البراءة وتسويقه واستعماله     

  .وبيعه وعرضه للبيع واستيراده وحيازته    

  

البراءة طريقة صناعية فإن الحماية التي تمنحها البراءة تشمل  إذا كان موضوع :المادة الحادية والعشرون

  .المنتجات التي يستحصل عليها مباشرة بواسطة هذه الطريقة    

  

  تكون الحقوق الناشئة عن طلب البراءة أو عن البراءة قابلة لالنتقال كلياً أو جزئياً، :المادة الثانية والعشرون

ه الحقوق أن تكون موضع إجازة استثمار حصرية أو غير   لقاء بدل أو مجاناً، كما يمكن لهذ    

  .حصرية أو عقد ارتهان كما تنتقل عن طريق االرث أو الوصية    

  

  كل إتفاق يتناول طلب براءة االختراع أو البراءة نفسها يجب أن يدون كتابة وإال :المادة الثالثة والعشرون

ر إال من تاريخ تسجيله في سجل البراءات لدى اعتبر باطالً، وال يسري هذا االتفاق على الغي    

  .مصلحة حماية الملكية الفكرية    

يتم التسجيل بناء على طلب أحد فرقاء االتفاق ضمن ثالثة أشهر من توقيعه مضافاً إليها مهل     

  .المسافة وذلك لقاء رسم قدره تسعون ألف ليرة لبنانية      

  .لبنانية عن كل فترة شهرين إضافيةتستوفى غرامة تأخير قدرها خمسون ألف ليرة     

  

  يشطب التسجيل المشار إليه في المادة السابقة بناًء على إتفاق الفرقاء أو تنفيذاً لقرار :المادة الرابعة والعشرون

  .قضائي مبرم    

  

   لكل شخص أن يطلب من مصلحة حماية الملكية الفكرية إفادة بالقيود الواردة في:المادة الخامسة والعشرون

  .سجل البراءة لقاء رسم قدره خمسون ألف ليرة لبنانية    

  

 تدون جميع التعديالت الجارية على إسم صاحب البراءة أو عنوانه أو شكله القانوني :المادة السادسة والعشرون

  .في السجل الخاص بالبراءات لقاء رسم قدره خمسون ألف ليرة لبنانية    

  

التسجيالت والقيود على سجل البراءة في الجريدة الرسمية على نفقة تنشر جميع :المادة السابعة والعشرون

  . صاحب العالقة    

  

  .يمكن إلقاء الحجز على براءات االختراعأـ  :المادة الثامنة والعشرون
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 يبلغ قرار الحجز إلى صاحب البراءة وأصحاب الحقوق المدونة أسماؤهم ب ـ         

   . لتدوين إشارته في سجل البراءة موضوع الحجز ومصلحة حماية الملكية الفكرية وذلك      

  

 يمكن للمحكمة المختصة أن تقرر تدوين إشارة أي دعوى تتناول براءة اختراع في :المادة التاسعة والعشرون

  .السجل الخاص بها لدى مصلحة حماية الملكية الفكرية    

  

ختراع أمام المحكمة المختصة، وللنيابة لكل ذي مصلحة أن يتقدم بدعوى إبطال براءة االأـ  :المادة الثالثون

العامة أن تتدخل في الدعوى كما لها أن تدعي بصورة أصلية في الحاالت المنصوص عليها في     

  .المادتين الثالثة والرابعة من هذا القانون    

  

  .يبلغ استحضار الدعوى من أصحاب الحقوق المدونة أسماؤهم في سجل البراءةب ـ       

  

  : تبطل براءة االختراع بموجب قرار قضائي في الحاالت اآلتية:ية والثالثونالمادة الحاد

ـ إذا ثبت أن االختراع ليس جديداً أو ال ينطوي على نشاط ابتكاري أو غير قابل للتطبيق 1    

  .   الصناعي    

من هذا ـ إذا كان االختراع يتعلق بإحدى الحاالت الملحوظة في المادتين الثالثة والرابعة 2          

  .    القانون    

  .ـ إذا كان وصف االختراع غير كاٍف للتمكن من تطبيقه من قبل رجل المهنة3    

ـ إذا كان موضوع االختراع يتجاوز نطاق الوصف المعطى له في الطلب، أو في حال 4    

  .صدور البراءة نتيجة لطلب مجزأ إذا كان موضوعها يتخطى نطاق الطلب األصلي    

      

 أسباب اإلبطال ال تؤثر على البراءة إال جزئياً، فال يطال اإلبطال إال الطلبات ـ إذا كانت    

  .    المعنية بتلك األسباب    

  

  

  

  

  

  

، يحق لكل شخص)المعدل (1883من اتفاق اتحاد باريس للعام / 5/ مع مراعاة المادة  :المادة الثانية والثالثون

بعد انقضاء مدة ثالث سنوات اعتباراً من تاريخ من أشخاص القانون العام أو الخاص، أن يتقدم     
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 صدور قرار منح براءة االختراع، بطلب لإلستحصال على إجازة إجبارية باستثمار هذه البراءة    

 في لبنان وفقاً للشروط المحددة أدناه إذا كان صاحب البراءة أو خلفه، لم يبدأ بتاريخ تقديم     

ءة أو بالتحضير الفعلي والجدي الستثمار االختراع الطلب وبدون عذر شرعي باستثمار البرا    

  .موضوع البراءة على األراضي اللبنانية    

كما يمكن طلب اإلجازة اإلجبارية إذا باشر صاحب البراءة أو خلفه االستثمار ثم توقف عنه مدة     

  .ال تقل عن ثالث سنوات دون عذر شرعي    

  

ة اإلجبارية بموجب استحضار بوجه صاحب البراءة أمام المحكمة  يقدم طلب اإلجاز :المادة الثالثة والثالثون

  :االبتدائية المدنية في بيروت مرفقاً بما يثبت أن المدعي    

ـ قد بذل، وقبل تقديمه اإلستحضار، جهوداً من أجل االستحصال من صاحب البراءة على1    

نجاح ضمن مهلة زمنية  إجازة الستثمارها بشروط تجارية معقولة، وأن جهوده لم تتكلل بال    

  .مقبولة    

   يمكن اإلستغناء عن هذا الشرط في حاالت الطوارىء الوطنية أو في حاالت الضرورة     

القصوى أو في حاالت االستعمال العام ألغراض غير تجارية، على أن يبلّغ صاحب البراءة     

  .بأسرع ما يمكن    

  

  .ستثمار االختراع بطريقة جدية وفعالةـ أن تتوافر فيه الشروط واإلمكانيات الالزمة ال2    

 يتم النظر بكل طلب إجازة علىحدة وبموجب شروط يحددها القرار القضائي بحيث يكون نطاق     

ومدة هذه اإلجازة محصورين بالغرض الذي أجيز من أجله هذا اإلستعمال، على أن يكون في     

 يراعى في تحديد مبلغ الجعاالت غالبية األوقات من أجل تلبية حاجات السوق المحلي، وبحيث    

  .المتوجبة لصاحب البراءة القيمة االقتصادية لالختراع    

  .ال يمكن أن تكون اإلجازة اإلجبارية حصرية    

 يمكن لصاحب البراءة أو للمجاز لهم، إذا ما طرأت ظروف جديدة تبرر ذلك، مراجعة القضاء     

  .لتعديل شروط اإلجازة أو إلنهائها    

حكمة، وبناًء على طلب كل ذي مصلحة التأكد من استمرارية الظروف التي بررت في  يمكن للم    

  .األصل منح هذه اإلجازة    

  

 ال يجوز، تحت طائلة البطالن، التفرغ للغير عن الحقوق المرتبطة باإلجازة اإلجبارية :المادة الرابعة والثالثون

نازل عن اإلجازة اإلجبارية في حالة إال بترخيص من المحكمة، يستثنى من ترخيص المحكمة الت    

  .التفرغ عن المؤسسة التجارية التي تستثمرها وحاالت إدغام الشركات أو اندماجها أو انشطارها    
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 إذا لم يلتزم صاحب اإلجازة اإلجبارية بالشروط المحددة في القرار القضائي يمكن :المادة الخامسة والثالثون

ن المجاز لهم اآلخرين، مراجعة القضاء لإلستحصال على عندها لصاحب البراءة، أو ألي م    

  .قرار بسحب تلك اإلجازة    

  

 ـ لمجلس الوزراء، بناء على طلب الوزير المختص، ومن أجل مقتضيات حماية:المادة السادسة والثالثون

  الصحة العامة واألمن الغذائي وتأمين المصلحة العامة في مجاالت لها أهمية حيوية في التطور    

االقتصادي واالجتماعي والتكنولوجي، أن يقرر إخضاع براءات االختراع الممنوحة في لبنان    

 لنظام االجازة االدارية الحكمية، إذا كانت المنتجات المستحصل عليها بموجب تلك البراءات     

معروضة على الجمهور بكمية أو بنوعية ال تفي بحاجات السوق أو بسعر مرتفع بشكل غير     

  .عيطبي    

     ـ فور نشر القرار في الجريدة الرسمية، يحق لكل شخص تتوافر فيه الشروط الالزمة     

لتنفيذ االختراع موضوع البراءة بطريقة جدية وفعالة أن يطلب من وزير االقتصاد والتجارة     

  .منحه إجازة غير حصرية الستثمار البراءة في لبنان    

  

ر يصدر عن وزير االقتصاد والتجارة بشروط محددة، ال     ـ تمنح هذه اإلجازة بموجب قرا    

سيما في ما يتعلق بمدتها ومجال تطبيقها في لبنان، باستثناء الجعاالت السنوية التي تنتج عنها     

والتي تحدد رضائياً بين صاحب البراءة والمجاز له وإال من قبل محكمة استئناف بيروت المدنية    

  .صادية لإلجازة على أن تراعى القيمة االقت    

  

ـ يسري العمل باإلجازة االدارية الحكمية اعتباراً من تاريخ تبليغها إلى كل من صاحب البراءة     

ومصلحة حماية الملكية الفكرية وأصحاب الحقوق على البراءة المدونة اسماؤهم في سجل     

  .البراءات لدى المصلحة المذكورة      

  

ولة ألجل ضرورات الدفاع الوطني أن تستحصل على إجازة باستثمار أي  يجوز للد:المادة السابعة والثالثون

براءة اختراع بموجب قرار يصدر عن وزير االقتصاد والتجارة، بناء على طلب وزير الدفاع    

  . الوطني    

تمنح هذه االجازة االدارية الحكمية بقرار يصدر عن وزير االقتصاد والتجارة يحدد       

  .الت التي تنتج عنهاشروطها باستثناء الجعا    

  .       إذا تعذر تحديد الجعاالت السنوية رضائياً فتحدد من قبل محكمة استئناف بيروت المدنية    
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يسري العمل بهذه االجازة من تاريخ طلب وزير الدفاع الوطني وتبلغ إلى صاحب       

لمدونة أسماؤهم البراءة ومصلحة حماية الملكية الفكرية وسائر أصحاب الحقوق على البراءة ا    

  .في  سجل البراءات لدى المصلحة المذكورة    

  

  يجوز للدولة لضرورات الدفاع الوطني أن تستملك، كلياً أو جزئياً، أي براءة إختراع :المادة الثامنة والثالثون

وذلك بموجب مرسوم يحدد تعويضاً عادالً عن هذا االستمالك ويبلّغ إلى صاحب البراءة ومصلحة          

حماية الملكية الفكرية وأصحاب الحقوق على البراءة المدونة أسماؤهم في سجل البراءات لدى    

  .المصلحة المذكورة    

  

  أ ـ تستأنف القرارات االدارية موضوع هذا الباب  أمام محكمة استئناف بيروت :المادة التاسعة والثالثون

  .ليغها       المدنية ضمن مهلة ثالثين يوماً من تاريخ تب      

  ب ـ ال تحول هذه األحكام دون اللجوء إلى التحكيم في حدود المواضيع التي يجوز       

  .        الصلح فيها      

  

  الباب الثاني

  الفصل االول

  

  المخالفات والعقوبات

  

ـٍّد على حقوق صاحب البراءة المنشورة أصوالً يشكل جرم التقليد:المادة األربعون   . ـ كل تع

ض المنتج المقلد أو تسويقه، أو استعماله، أو حيازته بغاية االستعمال أو التسويق،  ـ إال إن عر    

عندما يرتكبه شخص غير صانع المنتج المقلد، ال يرتب مسؤولية على فاعله إال إذا قام بها مع     

  .علمه باألمر    

  

  . ـ تقام دعوى التقليد من قبل صاحب البراءة:المادة الحادية واألربعون

 أنه يجوز للمستفيد من حق حصري باستثمار البراءة أو من إجازة  اجبارية أن يتخذ  ـ إال    

.االجراءات االحتياطية ويقيم دعوى التقليد إذا كان قد أنذر صاحب البراءة ولم يتقدم األخير بها    

ـ يحق لكل مجاز له باستثمار البراءة أن يتدخل في دعوى التقليد المقدمة من صاحب البراءة     

  .وذلك لالستحصال على تعويض عن الضرر الذي لحق به    

  

  



 15

  

  

  

  

 ـ يعاقب بغرامة من خمسة ماليين إلى خمسين مليون ليرة لبنانية وبالحبس من ثالثة :المادة الثانية واألربعون

أشهر إلى ثالث سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعدى، عن معرفة، على حقوق     

  .ة أصوالًصاحب البراءة المنشور    

  

             ـ ال يعتبر تقليداً بمفهوم هذه المادة استعمال االختراع لغايات شخصية غير تجارية أو  

  . صناعية أو لغايات البحث العلمي    

  

    يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الثانية واألربعين من هذا القانون :المادة الثالثة واألربعون

  .اشتركوا أو حرضوا أو تدخلوا في جرم التقليداألشخاص الذين     

  

  تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا الفصل في حالة التكرار أو في حال :المادة الرابعة واألربعون

  .كان الفاعل مرتبطاً بصاحب البراءة بعالقة تعاقدية    

  

  ى العناصر االساسية دون الفروقات  تقدر المحاكم حصول التقليد باالستناد إل:المادة الخامسة واألربعون

  . الجزئية    

  

  يلزم كل من اعتدى على حقوق صاحب البراءة بأن يدفع للمتضرر تعويضاً يشمل :المادة السادسة واألربعون

األضرار المادية والمعنوية والربح الفائت والربح الذي جناه المعتدي، وللمحكمة أن تأمر بضبط     

  .لدعوى واآلالت واللوازم التي استخدمت في التعدياألشياء الجارية عليها ا    

  

  من كان بحكم وضعه أو وظيفته أو مهنته أو فنه على علم بمعلومات سرية صناعية:المادة السابعة واألربعون

 أو تجارية وأفشاها دون سبب مشروع أو استعملها لمنفعته الخاصة أو لمنفعة آخر، يعاقب     

  . المادة الثانية واألربعين من هذا القانونبالعقوبة المنصوص عليها في    

  :ـ يشترط لتطبيق هذه المادة    

  . أن يكون صاحب هذه المعلومات قد استحصل عليها بطريقة مشروعةأ  ـ    

  . أن تكون القيمة الصناعية أو التجارية لهذه المعلومات ناتجة عن كونها سريةب ـ    

  .الحتياطات المناسبة للمحافظة على سريتها أن يكون صاحب هذه المعلومات قد أتخذ اج ـ    
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  .ـ وتعتبر في عداد المعلومات السرية طرق التصنيع ونتائج األبحاث واالختبارات    

ـ إن المعلومات السرية التي تشترط اإلدارة اإلفصاح عنها للترخيص بالتداول بالمستحضرات     

يمنع استخدامها ألغراض تجارية بشكل   الصيدلية والمنتجات الكيمائية المستخدمة في الزراعة     

  .كما يمنع إفشاؤها ما لم تقتضي حماية الجمهور ذلك.    غير مشروع    

  

  

  

  الفصل الثاني

  العقوبات الثانوية

  

  حتى في حال التبرئة يحكم بضبط وإتالف االشياء واآلالت واللوازم التي ألحقت :المادة الثامنة واألربعون

  .لتعدي على حقوق صاحب البراءةضرراً أو التي استعملت ل    

  

  :  يجب أن يتضمن كل حكم بجرم منصوص عليه في هذا القانون:المادة التاسعة واألربعون

  ـ لصق الحكم في األماكن التي تعينها المحكمة ونشره في جريدتين محليتين على نفقة     

  .الفريق الخاسر    

كعضو في مجالس إدارة غرف التجارة ـ إسقاط أهلية المحكوم عليه لالقتراع أو االنتخاب     

  والجمعيات والنقابات والتعاونيات ومجالس العمل التحكيمية وذلك لمدة ال تتجاوز الخمس سنوات    

  

  الفصل الثالث

  اإلجراءات االحتياطية

  

  أ ـ في الحاالت التي يخشى فيها من اعتداء وشيك على أي حق من حقوق صاحب البراءة :المادة الخمسون

  . لهذا األخير طلب إتخاذ جميع اإلجراءات االحتياطية الالزمة لمنع  وقوع االعتداءيجوز    

  ب ـ يحق لرئيس المحكمة االبتدائية المختصة وللنيابة العامة إتخاذ اإلجراءات االحتياطية     

  . أعاله) أ(المشار إليها في الفقرة     

  .ا الجمارك للعمل بمضمونها  ج ـ تبلّغ هذه القرارات من السلطات الرسمية بما فيه    

د ـ لقاضي األمور المستعجلة أن يتخذ القرارات التي تجيزها القوانين كاألوامر على العرائض     

  .حمايةً للحق المستهدف باالعتداء، وله فرض غرامات إكراهية إنفاذاً  لقراراته    

خمسة عشر يوماً   هـ ـ يترتب على طالب االجراءات إقامة الدعوى في األساس ضمن مهلة     

  .من تاريخ صدور القرار باإلجراءات تحت طائلة سقوطها    
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 يجوز لقاضي األمور المستعجلة ولرئيس المحكمة االبتدائية وللنائب العام أن يأمر، :المادة الحادية والخمسون

 لقاء أو بدون كفالة، بوصف وجرد كل ما يشكل تعدياً على حقوق صاحب البراءة أو دليالً عليه    

 أينما وجد وبأخذ عينات منه وأن يقرر حجزه تحت يد حائزه، لقاء أو بدون كفالة، وتعيينه    

ويكون له ألجل هذه الغاية صالحية تعيين من يراه من أهل الخبرة إلجراء . حارساً قضائياً عليه    

  .المقتضى    

  

  

  

  

   :المادة الثانية والخمسون

مارك وموظفي مصلحة حماية الملكية الفكرية أ ـ لعناصر قوى األمن الداخلي ورجال الج    

المحلفين لهذه الغاية الصفة للقيام بوصف وجرد كل ما يشكل تعدياً على حقوق صاحب البراءة     

يعمل هؤالء الموظفون بموجب قرار أو تكليف صادر عن قاضي األمور . وأخذ عينات منه    

عامة أو رئيس مصلحة حماية الملكية الفكريةالمستعجلة أو رئيس المحكمة االبتدائية أو النيابة ال    

  . كل بحسب صالحياته    

      ـ لموظفي المصلحة المذكورة المحلفين صفة الضابطة العدلية في كل ما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا   

  .   القانون    

 من هذه المادة بأن يعلموا حائز االشياء) أ(ب ـ ال يلزم الموظفون المذكورون في الفقرة     

    والطرق الصناعية المدعى تقليدها باألمر المعطى لهم قبل المباشرة بتنظيم المحضر إال إذا     

  .     طلب حائز األشياء ذلك    

ج ـ عند المباشرة بتنظيم المحضر على الموظف أن يعلن صفته ويبرز صورة األمر المعطى     

  .له من السلطة أو اإلدارة المختصة      

 يسلم الموظف نسخة عن كل من القرار أو التكليف والمحضر وقائمةد ـ عند انتهاء الكشف    

  .    الجرد إلى حائز األشياء والطرق الصناعية المدعى تقليدها    

  

 أ ـ ينظم محضر بالعينات المأخوذة وتوصف فيه وتجرد األشياء والطرق الصناعية :المادة الثالثة والخمسون

  :المدعى تقليدها ويذكر في هذا المحضر    

  .ـ اسم وصفة الموظف منظم المحضر1    

  .ـ المرجع أو السلطة التي أصدرت القرار أو التكليف وتاريخه2    

  .ـ تاريخ وساعة ومكان تنفيذ القرار أو التكليف3    
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  .ـ هوية وعنوان ومهنة حائز تلك األشياء أو الطرق4    

  .دها ونوعها وصفاتها ـ بيان مفصل بالطرق الصناعية واألشياء المدعى تقليدها يتضمن عد5    

 ـ إفادة وتوقيع الحائز المذكور على المحضر وعلى قائمة الجرد إذا نظمت على حدة، وإذا 6    

  .     رفض التوقيع فيذكر ذلك    

  . ـ توقيع منظم المحضر7    

ب ـ لحائز األشياء والطرق المدعى تقليدها أن يدون في المحضر جميع المعلومات       

  . منها فائدةوالتحفظات التي يرى    

  

تقام الدعوى المدنية أو الجزائية لدى المحكمة المختصة بوجه حائز األشياء أوالطرق :المادة الرابعة والخمسون

الصناعية المدعى تقليدها والمعتدين على حقوق صاحب البراءة وذلك بخالل مهلة خمسة عشر     

  . ومصادرة الكفالة إن وجدتيوماً ابتداء من تاريخ المحضر تحت طائلة بطالن محضر الكشف    

  

 ـ يحق للمحكمة بناء على طلب المدعي وقبل الفصل في الدعوى أن تقرر لقاء أو :المادة الخامسة والخمسون

  .بدون كفالة حجز جميع أو بعض األشياء واآلالت واللوازم المذكورة في المحضر وقائمة الجرد    

المكان الذي توضع فيه األشياء واآلالت ـ يعين في القرار الموظف المكلف إجراء الحجز و    

  .واللوازم المحجوزة والحارس القضائي عليها وقيمة الكفالة في حال فرضها    

  

  : يسلم الشخص المحجوز عليه نسخاً من األوراق اآلتية:المادة السادسة والخمسون

  . ـ قرار الحجز1    

  . ـ الكفالة أن تقرر فرضها2    

  . ـ محضر الحجز3    

  . مة جرد األشياء واآلالت واللوازم المحجوزة ـ قائ4    

  

 تستوفي مصلحة حماية الملكية الفكرية من طالب الكشف أو الحجز رسماً مقطوعاً :المادة السابعة والخمسون

  .  ألف ليرة لبنانية عن كل معاملة تجري بواسطتها200قدره    

        

حكام هذا القانون يجب أن تبلغه المحكمة التي   كل قرار قضائي أتخذ بناء على أ:المادة الثامنة والخمسون

  .أصدرته إلى مصلحة حماية الملكية الفكرية خالل مهلة خمسة عشر يوماً من صدوره    
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  الفصل الرابع

  أحكام انتقالية

  

  تستفيد من المدة المحددة في المادة الخامسة من هذا القانون براءات االختراع :المادة التاسعة والخمسون

وحة قبل صدوره والتي تكون سارية المفعول بتاريخ العمل به على أن تحسم مدة الحماية الممن    

  .المنقضية قبل صدوره من مدة الحماية المنصوص عليها في هذا القانون    

  

   تاريخ2385 ضمناً من القرار رقم 104 إلى 99 ضمناً ومن 46 إلى 1 تلغى المواد من :المادة الستون

  . من قانون العقوبات709 و 708 و 707والمواد ) دلالمع ( 17/1/1924     

  

بحيث يستعاض ) المعدل (17/1/1924 تاريخ 2385 من القرار رقم51  تعدل المادة :المادة الحادية والستون

وفقاً ألحكام " بعبارة "  من هذا القرار 48وفقاً ألحكام المادة األولى إلى المادة " عن عبارة     

  ".ني من قانون براءات االختراعالبابين األول والثا    

  

  

  

  الباب الثالث

  المنتجات شبه الموصلة
(Semi-Conductors) 

 
  الفصل األول

  إيداع المنتجات شبه الموصلة

  

ـ إن الطوبوغرافية النهائية أو الوسطية لمنتج شبه موصل والمعبرة عن نشاط فكري  :المادة الثانية والستون

شائعة، أن تكون موضوع إيداع يمنحها الحماية المنصوص عليها للمبتكر يمكنها، إال إذا كانت     

  .في هذا الباب    

  ـ  إن هذا اإليداع ال يمكن أن يجري بعد انقضاء سنتين على االستثمار التجاري األول         

 للطوبوغرافية في أي مكان في العالم أو بعد انقضاء خمس عشرة سنة على تثبيتها أو تشفيرها    

  .ي حال لم يجر استثمارهاألول مرة ف    

  .ـ يكون باطالً كل إيداع ال تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذه المادة    

  

  . ـ إن الحق بإجراء اإليداع يعود للمبتكر أو لخلفائه:المادة الثالثة والستون
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ي ـ إذا كان المودع غير لبناني أو غير مقيم في لبنان، وجب عليه تعيين وكيل عنه مقيم ف    

  .لبنان    

  

  :  ال يمكن أن يشتمل اإليداع على أكثر من طوبوغرافية واحدة، وهو يتضمن:المادة الرابعة والستون

  أ  ـ طلب إيداع يتضمن معلومات كافية لتحديد المودع والطوبوغرافية وتاريخ ومكان     

  .استثمارها األول وإال تاريخ تثبيتها أو تشفيرها ألول مرة    

 الطوبوغرافية موضوعاً ضمن مغلف، ويمكن للمودع أن يغطي األقسام التيب ـ رسماً يمثل    

  . ال  يرغب بالكشف عنها للغير    

            ويمكن للرسم أن يكون مصحوباً بحاٍو للمعلومات وبنماذج عن المنتج الذي يتضمن       

  .      الطوبوغرافية    

  .ج ـ توكيل ذي توقيع خاص، إذا تمثل المودع بوكيل    

  . ليرة لبنانية120 000د  ـ إثبات استيفاء رسم اإليداع البالغ     

  

  يقوم رئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية بتسجيل اإليداع بعد أن يتثبت من توافر :المادة الخامسة والستون

الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة، ويصدر شهادة بذلك تنشر في الجريدة الرسمية     

  .ة المودععلى نفق    

  

  يحق لكل شخص أن يطلع ضمن مصلحة حماية الملكية الفكرية على ملف اإليداع، :المادة السادسة والستون

  .إنما ال يمكن االستحصال على نسخة من الملف إال بموافقة المودع أو بقرار قضائي    

  

في الطلب والمكمل بالرسم   ال يسري اإليداع على الغير إذا كان الوصف المبين :المادة السابعة والستون

  .المكشوف عنه للجمهور ال يسمح بتحديد الطوبوغرافية المراد حمايتها    

  

  الفصل الثاني

  الحقوق الناشئة عن اإليداع وانتقالها وسقوطها

  

  :  لمودع المنتج شبه الموصل الحق بمنع الغير من:المادة الثامنة والستون

  .أ  ـ  نسخ الطوبوغرافية المحمية    

  .ـ  استثمار أو استيراد تلك النسخة أو أي منتج شبه موصل يتضمنها، لغايات تجاريةب     

  :إن هذا المنع ال يشمل    

  .ـ نسخ لغايات التقييم أو التحليل أو التعليم    
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ـ ابتكار طوبوغرافية مختلفة جديرة بالحماية المنصوص عليها في هذا الباب، استناداً إلى ذلك     

  .يم  التحليل أو التقي    

إن هذا المنع ال يسري على حائز المنتج شبه الموصل بنية حسنة، غير أنه يلزم بدفع تعويض     

  .عادل إذا أراد متابعة استثماره تجارياً    

  

  إن المنع المنصوص عليه في المادة السابقة يسري اعتباراً من تاريخ اإليداع أو من :المادة التاسعة والستون

ري األول إذا كان سابقاً لإليداع، ويستمر هذا المنع لصالح المودع لمدة تاريخ االستثمار التجا    

  .عشر سنوات من تاريخ اإليداع    

  

  يفقد اإليداع مفاعيله إذا لم تستثمر الطوبوغرافية موضوع اإليداع ضمن مهلة خمس عشرة :المادة السبعون

  .سنة إعتباراً من تاريخ تثبيتها أو تشفيرها ألول مرة    

  

 ضمناً من هذا القانون على الحقوق الناشئة عن إيداع 28 حتى 22  تطبق المواد : الحادية والسبعونالمادة

منتج شبه موصل وتدون االتفاقات والدعاوى الجارية عليه في سجل المنتجات شبه الموصلة     

  .المودعة لدى مصلحة حماية الملكية الفكرية في وزارة االقتصاد والتجارة    

  

  . يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية: ية والسبعونالمادة الثان

  

                    

  


