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مر�ســــوم �ســــلطانى

 رقـــم 2009/49

باإ�سدار قانون حماية حق م�ستنبط 

الأ�سناف النباتية اجلديدة

�سلطان عمان . نحن قابو�س بن �سعيد  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سى للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم 96/101 ،

وعلى قانون حماية امل�ستنبطات النباتية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم 2000/92 ،

2007/37 ب�ساأن ان�سمام �سلطنة عمان اإىل بع�ض املعاهدات  وعلى املر�سوم ال�سلطانى رقم 

الدولية ذات ال�سلة بحماية حقوق امللكية الفكرية ،

وعلى املر�سوم ال�سلطانى رقم 2008/9 بتحديد اخت�سا�سات وزارة الزراعة واعتماد هيكلها 

التنظيمى ،

وعلى قانون حقوق امللكية ال�سناعية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم 2008/67 ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة الأولــــــى  : يعمل باأحكام قانون حماية حق م�ستنبط الأ�سناف النباتية اجلديدة 

املرافق .

املــادة الثـانيــــة : يلغى املر�سوم ال�سلطانى رقم 92/ 2000 امل�سار اإليه .

املــادة الثـالثــــة : ي�ســـــــدر وزيـــــــر الزراعـــــــة اللوائــــح والقـــــرارات املنفـــــذة لأحكـــام هــــــذا 

النافذة  والقرارات  باللوائح  العمل  ي�ستمر  ت�سدر  اأن  واإىل  القانون ، 

فيما ل يتعار�ض مع اأحكامه .

املــادة الرابعــة : ين�سر هذا املر�سوم فى اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من  اليوم التاىل 

لتاريخ ن�سره .

�سـدر فى :   8  من رم�ســــــان �سنة 1430هـ

املـوافـــق :  29 من اأغ�سط�س �سنة 2009م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطان عـمـــــان
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قانون حماية حق م�ستنبط الأ�سناف

 النباتية اجلديدة

الف�سل الأول 

 م ا1املــادة ل  تعاريف 

فى تطبيق اأحكام هــذا القانــون يكـــون للكلمـــات والعبــــارات التاليـــة املعنى 

املحدد قرين كل منها :

1- م�ستنبط النباتات :

         اأى من :

اأول  :  ال�سخ�ض الذى ا�ستنبط �سنفا ما اأو اكت�سفه وطوره . 

ثانيا : �ساحب عمل ال�سخ�ض الآنف ذكره اأو الذى كلفه مببا�سرة هذا 

العمل .

ثالثا : خلف ال�سخ�ض املذكور فى اأول اأو ثانيا ، ح�سب الأحوال .

2 - حق م�ستنبط النباتات : حق م�ستنبــــط النباتــــات املن�ســــو�ض عليـه 

فى هذا القانون .

 3 - ال�سنــــــــــــــــــــــــــــــــف :  اأيـة جمموعـة نباتيـــة تندرج فى ت�سنيـف 

                  نباتــــى واحـد من اأدنى املرتبات املعروفة ، 

�ســـــروط  ت�ستوفى متامـا  اأو ل  وت�ستوفى 

منــــح حـــق م�ستنبـــط النباتــــات ، وتت�ســــم 

باخل�سائ�ض الناجمة عـن تركيب وراثـى 

الرتاكيب  من  معينة  اأوجمموعة  معني 

الوراثية ، والتى تتميز عن اأية جمموعة 

نباتية اأخرى باإحدى اخل�سائ�ض املذكورة 

علـــــى الأقـــل ، وتعتبـــر وحـــدة نظــــرا اإلــــى 

قدرتها على التكاثر دون اأى تغيري .
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4- الوزيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر :  وزير الزراعة .

5- اجلهــــــــــــة املخت�ســـــة : وزارة الزراعة .

6 - الأوبـــــــــــــــــــــــــــــــــوف :  الحتاد الدوىل حلماية الأ�سناف النباتية 

اجلديـــــدة املن�ســـــاأ مبوجــــــب وثيقــــــة 1961 

لالتفاقيـــــــة الدوليــــة حلمايــــة الأ�سناف 

النباتية اجلديدة وامل�سار اإليه فى وثيقة 

1972 ووثيقة 1978 ووثيقة 1991. 

7 - ع�ســـــو الأوبـــــــــــوف : الدولـــــــة الطــــــرف فـــــــى وثيقــــة 1961 اأو 

وثيقــة 1972 اأو وثيقــــة 1978 اأو الطــــرف 

املتعاقد مبوجب وثيقة 1991.

 الف�سل الثانى

اللتزامات العامة للأطراف املتعاقدة

املــادة ) 2 م ا الغر�س

 1 - الغر�ض من هذا القانون هو منح حقوق م�ستنبطى النباتات وحماية  

  تلك احلقوق .

2 - تكلف اجلهة املخت�سة مبهمة منح حقوق م�ستنبطى النباتات .

املــادة ) 3 م ا الأجنا�س والأنواع النباتية الواجب حمايتها

ت�سرى اأحكام  هذا القانون على الأجنا�ض والأنواع النباتية التى يحددها 

الوزير ، وت�سرى بعد م�سى ع�سر �سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون 

على كافة الأجنا�ض والأنواع النباتية . 

املــادة ) 4 م ا املعاملة الوطنية

1- يحق ملواطنى كل ع�سو فى الأوبوف ، والأ�سخا�ض الطبيعيني املقيمني 

مقرها  يقع  التى  املعنوية  والأ�سخا�ض   ، الحتاد  فى  ع�سو  اإقليم  فى 

ذاتها  باملعاملة  عمان  �سلطنة  اأرا�سى  فى  التمتع  الإقليم ،  ذلك  فى 
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منح  يخ�ض  فيما  عمان  �سلطنــة  ملواطنى  القانون  هذا  مينحها  التى 

حقـــــوق م�ستنبطـــــى النباتــــات وحمايتهــــا ، وذلـــك وفقـــا لأحكــــام هذا 

الطبيعيون  والأ�سخا�ض  املواطنون  ي�ستوفى هوؤلء  اأن  ، على  القانون 

مواطنى  على  املفرو�سة  والإجراءات  ال�سروط  املعنوية  والأ�سخا�ض 

�سلطنة عمان .

2 - يتمتــع باملعاملة الوطنيـــة فــــى �سلطنـــة عمــــان مواطنو كل دولة غري 

ع�سو فى الأوبوف متنح ملواطنى �سلطنة عمان املعاملة باملثل . 

 الف�سل الثالث

�سروط منح حق م�ستنبط النباتات

املــادة ) 5 م ا �سروط املنح

1 - مينـح حـــق م�ستنبـــط النباتــات اإذا كـــــــان ال�سنــف جديـــــــدا ، ومميــزا ،  

ومتجان�سا ، وثابتا .

2 - ل يجــــــوز اأن يتوقـــــــــف منــــح حق م�ستنبـــط النباتات على اأيــــة �ســروط 

 ،  )  20  ( املادة  لأحكام  وفقا  ال�سنف  ت�سمية  تبني  اأن  على   ، اإ�سافية 

هذا  فى  عليها  املن�سو�ض  الإجراءات  النباتات  م�ستنبط  وي�ستوفى 

القانون ، وي�سدد الر�سوم امل�ستحقة .

املــادة ) 6 م ا اجلدة

1 - يعترب ال�سنف جديدا اإذا مل يتم ، فى تاريخ اإيداع طلب حق م�ستنبط 

منتجات  اأو  لل�سنف  النباتى  التكاثر  اأو  التنا�سل  مواد  بيع   ، النباتات 

قبل  من   ، اأخرى  بطريقة  للغري  نقلها  يتم  مل  اأو  ال�سنف  حم�سول 

م�ستنبط النباتات اأو مبوافقته ، لأغرا�ض ا�ستغالل ال�سنف :

  " اأ " : فى اأرا�سى �سلطنة عمان منذ اأكرث من �سنة .

  "ب" : وفى اإقليــم غيــر اأرا�ســـى �سلطنــــة عمـــان منــذ اأكرث من اأربع  

يتعلق  الأمر  كان  اإذا  �سنوات  �ست  من  اأكرث  اأو  �سنوات ، 

بالأ�سجار اأو الكروم .
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2 - فى حالة �سريان هذا القانون على جن�ض اأو نوع نباتى مل ي�سبق له اأن 

اجلن�ض ذلك  اإىل  ينتمى  الذى  النباتى  ال�سنف  اعترب   ، عليه   طبق 

من   )1( البند  فى  املحدد  اجلدة  �سرط  م�ستوفيا  النباتى  النوع  اأو   

هذه املادة ، حتى واإن مت بيعه اأو نقله للغري فى اأرا�سى �سلطنة عمان 

فى غ�سون اأربع �سنوات قبل تاريخ الإيداع ، اأو فى غ�سون �ست �سنوات 

قبل التاريخ املذكور اإذا كان الأمر يتعلق بالأ�سجار والكروم .

3 - ت�ســــرى اأحكام البنـــــد )2( مـــن هــذه املــــــادة علـــى طلبــــــات حماية حق 

العمل  تاريخ  من  واحدة  �سنة  غ�سون  فى  املودعة  النباتات  م�ستنبط 

باأحكام هذا القانون .

املــادة ) 7 م ا التميز

يعترب ال�سنف متميزا اإذا اأمكن متييزه بو�سوح عن اأى �سنف اآخر يكون 

وجوده معروفا عالنية فى تاريخ اإيداع الطلب ، وب�سورة خا�سة فاإن اإيداع 

ر�سمى  �سجل  اآخر فى  لتقييد �سنف  اأو  النباتات  ملنح حق م�ستنبط  طلب 

معروفا  الآخر  ال�سنف  هذا  اأن  يعترب   ، بلد  اأى  فى   ، النباتية  لالأ�سناف 

عالنية ابتداء من تاريخ اإيداع الطلب ، ب�سرط اأن يرتتب على الطلب منح 

حق م�ستنبط النباتات اأو تقييد ذلك ال�سنف الآخر فى ال�سجل الر�سمى 

لالأ�سناف النباتية ، ح�سب الأحوال .

املــادة ) 8 م ا التجان�س

اإذا كانت خ�سائ�سه الأ�سا�سية متجان�سة ب�سورة  يعترب ال�سنف متجان�سا 

كافية ، مع مراعاة ما قد يتوقع من تباين نتيجة للمميزات اخلا�سة التى 

تت�سم بها عملية تكاثره .

املــادة ) 9 م ا الثبات

يعترب ال�سنف ثابتا اإذا مل تتغري خ�سائ�سه الأ�سا�سية اإثر تكاثره املتتابع ، 

اأو فى نهاية كل دورة خا�سة للتكاثر  . 



اجلريدة الر�سمية العدد )894(

- 6 -

 الف�سل الرابع

طلب منح حق م�ستنبط النباتات

املــادة )10م ا اإيداع الطلب 

1 - يكون تاريخ اإيداع طلب منح حق م�ستنبط النباتات هو تاريخ ا�ستالم 

الطلب املودع  طبقا ملا هو مقرر فى اللوائح .

 2 - ل يجــوز للجهـــــة املخت�ســــــة اأن ترفــــ�ض منح حق م�ستنبــــط النباتات

اأن حمايــــة ال�سنـــف ذاتــه لــم تطلــب ، اأ�ســـا�ض  اأو تق�ســر مدتـــه علـــى    

 اأو رف�ست ، اأو انق�ست فى اأى دولة اأخرى اأو منظمة حكومية دولية .  

املــادة )11م ا حق الأولوية

يحق مل�ستنبط النباتات الذى اأودع ح�سب الأ�سول طلبا حلماية �سنف   -1

ما لــــدى اأحــــــد اأع�ســـاء الأوبـــوف ) الطلـــب الأول ( ، اأن يتمتــع بحـــــق 

الأولوية ملدة اثنى ع�سر �سهرا من اأجل اإيداع طلب ملنح حق م�ستنبط 

النباتات فيما يخــ�ض ال�سنــف ذاتـــه لـــدى اجلهـــة املخت�ســـة ، وحت�سب 

هذه املدة اعتبــارا من تاريـــخ اإيــــــداع الطلـــب الأول ، ول يحت�سب فيها 

يوم الإيداع .

لال�ستفادة من حق الأولوية ، يجب اأن يطالب م�ستنبط النباتات فى   -2

الطلب املودع لدى اجلهة املخت�ســة باأولويـــة الطلــب الأول . ويجـــــوز 

، خالل  باأن يزودهـــا  النباتات  اأن تطالـــب م�ستنبــط  املخت�ســة  للجهة 

مهلة ل تقل عن ثالثة اأ�سهر ابتداء من تاريخ اإيداع الطلب ، ب�سورة 

من الوثائق التى يتكون منها الطلب الأول ، تكون م�سدقــا عليها من 

اأدلة  اأو  وعينات   ، الأول  الطلب  ذلك  لديه  اأودع  الذى  ع�سوالأوبوف 

اأخرى تثبت اأن ال�سنف حمل الطلبني هو نف�سه . 

3 - مينــح م�ستنبط النباتات مهلـــة مدتهـــا �سنتـــــــان بعـــد انق�ســـــاء مهلـــــــة 

الأولويـــة لتزويـــد اجلهـــة املخت�ســـة مبا يلــزم مـــن معلومــــات ووثائق 

ومواد مطلوبة لأغرا�ض الفح�ض املن�سو�ض عليه فى املادة ) 12( من 

م�ستنبط  فاإن   ، �سحب  اأو  الأول  الطلب  رف�ض  اإذا  اأما   . القانون  هذا 

النباتات مينح مهلة منا�سبة لذلك بعد تاريخ الرف�ض اأو ال�سحب .
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املــادة )12م ا فح�س الطلب

 يتعني لتخـــاذ اأى قــــرار مبنح حـــق م�ستنبـــط النباتات اإجراء فح�ض للتاأكد 

من ا�ستيفاء ال�سروط املن�سو�ض عليها فى املواد من ) 5 ( اإىل ) 9 ( من هذا 

القانون . ويجوز للجهة املخت�سة ، اأثناء اإجراء الفح�ض ، اأن تزرع ال�سنف 

اأو تبا�سر  اأية اختبارات �سرورية ، اأو تكلف الغري بزرع ال�سنف اأو مببا�سرة 

ما تراه من الختبارات ال�سرورية ، اأو تاأخــــذ فى احل�سبان نتائج اختبارات 

الزرع اأو غري ذلك من الختبارات التى �سبقت مبا�سرتها ولأغرا�ض هذا 

الفح�ض ، يجوز للجهة املخت�سة اأن تطالب م�ستنبط النباتات باأن يزودها 

بكافة املعلومات والوثائق واملواد ال�سرورية املن�سو�ض عليها فى الالئحة 

التنفيذية .

املــادة )13م ا احلماية املوؤقتة

من   الفرتة  خالل  النباتات  م�ستنبط  طلب  ملقدم  املوؤقتة  احلماية  متنح 

تاريخ اإيداع طلب املنح اأو ن�سره اإىل تاريخ منح ذلك احلق ،  وذلك بتقرير 

حقه فى احل�سول على تعوي�ض من�سف من اأى �سخ�ض يكون قد با�سر ، 

خالل املدة املذكورة ، اأعمال تقت�سى ت�سريحا من م�ستنبط النباتات بعد 

منحه هذا احلق ، كما تن�ض على ذلك املادة ) 14 ( من هذا القانون .

الف�سل اخلام�س

حقوق م�ستنبط النباتات

املادة  ل14( : نطاق حق م�ستنبط النباتات

 1 - اأ : مع مراعاة اأحكام املادتني ) 15  و 16 ( من هذا القانون ، يتعني 

احل�سول على ت�سريح من م�ستنبط النباتات ملبا�سرة الأغرا�ض 

التالية فيما يتعلق مبواد التكاثر :

- الإنتاج اأو التوالد . 

- التكييف لأغرا�ض التكاثر . 

- العر�ض للبيع .
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- البيع اأو غري ذلك من اأعمال الت�سويق .

- الت�سدير .

- ال�سترياد .

             - التخزين لأى غر�ض من الأغرا�ض امل�سار اإليها .

ال�ســـروط    بعــ�ض  اأن ي�سمــن ت�سريحـــه  النباتـــات  مل�ستنبـط  : يجوز  ب 

والقيود .

مع مراعاة اأحكام املادتني) 15 و 16 ( من هذا القانون ، يتعني احل�سول   -2

على ت�سريح من م�ستنبط النباتات ملبا�سرة الأغرا�ض امل�سار اإليها فى  

البنـد ) 1/اأ ( فيمــا يتعلـــق باملـــواد املح�ســودة ، مبا فى ذلك النباتات 

الكاملـــة اأو اأجــزاء النباتــات ، امل�ستح�سلــــة عـــن طريــق ا�ستعمال مواد 

لكى  تتح فر�سة معقولة  ، ما مل  ت�سريح  دون  املحمى  ال�سنف  تكاثر 

ميار�ض م�ستنبط النباتات حقه فيما يتعلق مبواد التكاثر املذكورة . 

اأ : ت�سرى اأحكام البندين )1( و )2 (  من هذه املادة على الأ�سناف   - 3 

التالية : 

1 - الأ�سنــاف امل�ستقــة اأ�سا�سا من ال�سنف املحمى ، اإذا مل يكن هو 

اأي�سا �سنفا م�ستقا اأ�سا�سا .  

2 - الأ�سنـــــاف التـــى ل ميكـــــن متييــــــزها ب�سهولــــة عـــن ال�سنـــــف 

املحمى ، وفقا للمادة ) 7 ( من هذا القانون .  

 3 - الأ�سنـاف التى يقت�سى اإنتاجها ا�ستعمال ال�سنف املحمى ا�ستعمال

  متكررا .

يعترب   ، املادة  هذه  من   ) 1/اأ   ( البند  اأحكام  تطبيق  لأغرا�ض   - ب  

ال�سنف �سنفا م�ستقا اأ�سا�سا من �سنف اآخر ) ال�سنف الأ�سلى (  

فى احلالت التالية :

من  اأو  الأ�سلى  ال�سنف  من  رئي�سية  ب�سورة  م�ستقا  كان  اإذا   -1

�سنف م�ستق ب�سورة رئي�سية من ال�سنف الأ�سلى ، وحمتفظا 

عن  اأو  الوراثى  الرتكيب  عن  الناجمة  اخل�سائ�ض  بظواهر 

جمموعة الرتاكيب الوراثية لل�سنف الأ�سلى . 
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 2 - اإذا متيز بو�سوح عن ال�سنف الأ�سلى . 

الأ�سلـــــى مـــن حيـــث خ�سائ�ســــه  كـــان مطابقــــا لل�سنـــــف  اإذا   -  3

الأ�سا�سيــــة الناجمـــة عــن الرتكيــــب الوراثى اأو عــن جمموعــة 

الرتاكيـــــب الوراثيـــــــة لل�سنـــــف الأ�سلــــى ، ما عـــدا الفـــوارق 

الناجمة عن ال�ستقاق .

 ج - يجوز احل�سـول علــى الأ�سنـــاف امل�ستقــــة اأ�سا�ســـا بانتقــــاء متغيــــر 

اأو بانتقاء وحدة مغايرة من   ، اأو م�ستن�سخ   ، اأو م�ستحث  طبيعى 

نباتات ال�سنف الأ�سلى ، اأو بالتهجني العك�سى ، اأو بالتحويل عن 

طريق الهند�سة اجلينية اأو باأية طريقة اأخرى .

املــادة )15م ا احلالت امل�ستثناة من حق م�ستنبط النباتات

1 - ل ي�سمل حق م�ستنبط النباتات الأعمال التالية :

" اأ "  الأعمال املبا�سرة لأغرا�ض �سخ�سية غري جتارية . 
" ب " الأعمال املبا�سرة على �سبيل التجربة . 

"ج "  الأعمال املبا�سرة من اأجل ا�ستنباط اأ�سناف جديدة ، والأعمال 
امل�سار اإليها فى البندين ) 1 ( و ) 2 ( من املادة ) 14 ( من هذا 

القانــــون ، والأعمــــال املبا�ســــرة فيمـــــا يخـــ�ض تلـــك الأ�سنـــــــاف 

 )  )  3  (  14  ( املـــادة  اأحكـــام  انطبـــاق  عـــدم  فــى حالـــة  الأخــرى 

من هذا القانون .

فيمــــا يتعلـــق بالأ�سنـــاف املدرجـــة �سمــن قائمـــة النباتـــات الزراعيـــــة ،   -2

النباتات عند  املزارعني على حق م�ستنبط  ل يعترب تعديا من �سغار 

اأى  اأو  املحمى  ال�سنف  زراعة  فى  احل�ساد  منتوج  املزارعني  ا�ستعمال 

�سنف ت�سمله املادة ) 14 ) 3/اأ "1" اأو"2" ( (  من هذا القانون ، فى 

اأرا�سيهــــم لأغــرا�ض التكاثـــر ، وذلك فى حــــدود املعقـــول مــع مراعـــاة 

امل�سالح امل�سروعة مل�ستنبط النباتات .
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ل ي�سمــــل ال�ستثنـــاء املن�ســـو�ض عليـــه فى البنـــد ) 2 ( مـــن هــذه املـــادة   - 3

والنباتــــات  التزيينيـــة واخل�ســــر  والنباتـــات  الفواكـــه  اأ�سجـــار  اأ�سناف 

الغابوية .

املــادة )16م ا ا�ستنفاد حق م�ستنبط النباتات

ل ي�سمـــــــل حـــق م�ستنبـــط النباتـــــات الأعمـــال املتعلقــــة مبــــواد ال�سنف   -1

14 ) 3 ( ( من  اأحكام املادة )  اإليه  اأو مبواد اأى �سنف ت�سري   ، املحمى 

اأو �سوقها باأى �سكل  هذا القانون ، يكون م�ستنبط النباتات قد باعها 

اأو مبواد م�ستقة   ، اأرا�سى �سلطنة عمان  اأو مبوافقته فى  اآخر بنف�سه 

من املواد املذكورة ، اإل اإذا انطوت تلك الأعمال على ما يلى :

     " اأ "  تكاثر اإ�سافى لل�سنف املعنى .

    "ب " ت�سديــــر مـــــواد ال�سنــــف التـــى ت�سمــــح بتكاثــــــر ال�سنـف اإىل بلد 

ل يحمى اأ�سناف الأجنا�ض اأو الأنواع النباتية التى ينتمى اإليها 

الت�سديــــر  مــن  املن�ســـود  الغـــــر�ض  يكـــــن  لــــــــم  مـــا   ، ال�سنــــــــف 

هـــو ال�ستهالك .

لأغــرا�ض تطبيـــق البنــــد )1( من هــذه املادة ، يق�سد مب�سطلــح املادة   -2

ما يلى :

" اأ "  مادة التكاثر مهما كان نوعها ،
"ب " مادة احل�ساد ، مبا فى ذلك النباتات الكاملة واأجزاء النباتات ، 

"ج "  كل منتج م�سنوع مبا�سرة من مادة احل�ساد .
املــادة )17م ا تقييد ممار�سة حق م�ستنبط النباتات

با�ستثناء احلالت املن�سو�ض عليها �سراحة فى هذا القانون ، ل يجوز   -1

�سلطنة  اأرا�سى  فى  النباتات  م�ستنبط  حق  ممار�سة  حرية  تقيد  اأن 

عمان لأ�سباب خالف امل�سلحة العامة .
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ي�سمح  اإجباريا  ترخي�سا  الوزير  اإ�سدار  التقييد  هذا  على  ترتب  اإذا   -  2

م�ستنبط  من  ت�سريحا  تقت�سى  التى  الأعمال  اأحد  مببا�سرة  للغري 

النباتات ، فاإن م�ستنبط النباتات يح�سل على مقابل من�سف .   

املــادة )18م ا التدابري املنظمة للتجارة

فى  جهة  اأية  تتخذها  تدابري  اأية  على  النباتات  م�ستنبط  حق  يتوقف  ل 

حدود اإخت�سا�سها لتنظيم عمليات اإنتاج مواد الأ�سناف النباتية ومراقبتها 

وت�سويقهـــا ، اأو ا�ستيــراد تلك املـــواد اأو ت�سديرهــــا . وفـــى جميـــع الأحـــوال ، 

ل يجوز اأن تخل تلك التدابري بتطبيق اأحكام هذا القانون .

املــادة )19م ا مدة حق م�ستنبط النباتات

النباتات ملدة )20 ( �سنة اعتبارا من تاريخ منح هذا  مينح حق م�ستنبط 

احلق . وبالن�سبة اإىل الأ�سجار والكروم تكون هذه املدة ) 25 ( �سنة اعتبارا 

من التاريخ املذكور .

الف�سل ال�ساد�س

املــادة )20م ا  ت�سمية ال�سنف

 1 - اأ : يعني ال�سنف بت�سمية تعترب تعريفا عاما لل�سنف . 

احلقوق  حتول  ل   ، املادة  هذه  من   )4( البند  حكم  مراعاة  مع   : ب 

املت�سلة بالت�سمية امل�سجلة لل�سنف دون ا�ستعمال الت�سمية بحرية 

لذات ال�سنف ، حتى بعد انق�ساء مدة حق م�ستنبط النباتات .

اأن تتكون من  . ول يجوز  ال�سنف  الت�سمية بتعريف  اأن ت�سمح  يجب   -2

. ويجب  الأ�سناف  لتعيني  كان ذلك عرفا متبعا  اإذا  اإل  اأرقام  جمرد 

األ توؤدى اإىل الت�سليل اأو اللتبا�ض ب�ساأن خ�سائ�ض ال�سنف اأو قيمته 

تكون  اأن  ويجب   . النباتـــــات  م�ستنبــــط  هويــــة  ب�ســاأن  اأو   ، ماهيته  اأو 

�سنفا  تعني  اأخرى  ت�سمية  اأى  عن  اخل�سو�ض  وجه  على  خمتلفة 

اأرا�سى  فى   ، نوع قريب  اأو من  ذاته  النباتى  النوع  قبل  موجودا من 

اأى ع�سو فى الأوبوف .
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يودع م�ستنبط النباتات الت�سمية لدى اجلهة املخت�سة . واإذا تبني اأن   -3

الت�سميـــــة ل تفـــى مبتطلبــــات البنـــد )2( من هذه املــــادة ، تعني على 

اجلهة املخت�سة اأن ترف�ض ت�سجيلها ، واأن تطالب م�ستنبط النباتات 

باقرتاح ت�سمية اأخرى خالل مهلة حمددة ، واأن ت�سجل الت�سمية فى 

نف�ض الوقت الذى مينح فيه حق م�ستنبط النباتات .

ل يجوز الإ�سرار باحلقوق ال�سابقة املمنوحة للغري ، واإذا كان حمظورا   - 4

اأن ي�ستعمل �سخ�سا ما ت�سمية ال�سنف ، وا�سطر   بناء على حق �سابق 

هذا ال�سخ�ض اإىل ا�ستعمالها ، وفقا لأحكام البند )7( من هذه املادة ، 

باقرتاح  النباتات  م�ستنبط  تطالب  اأن  املخت�سة  اجلهة  على  تعني 

ت�سمية اأخرى لل�سنف . 

حتت  اإل  الأوبوف  اأع�ساء  كل  اأرا�سى  فى  �سنف  اأى  اإيداع  يجوز  ل   - 5

املودعة  الت�سمية  ت�سجل  اأن  املخت�سة  اجلهــة  وعلى   . واحـــدة  ت�سميــــة 

لديها ، ما مل تر عــدم منا�سبــــة هـــذه الت�سميــــة . وفــــى هــــذه احلالـــة 

الأخرية ، على اجلهة املخت�سة اأن تطالب م�ستنبط النباتات باقرتاح 

ت�سمية اأخرى .

باملعلومات  الأوبوف  اأع�ساء  باإخطار  تتكفل  اأن  املخت�سة  اجلهة  على   -6

اإيـــداع الت�سميات وت�سجيلها  املتعلقة بت�سميــات الأ�سنـــاف ، ول �سيمـــا 

اأية مالحظات حمتملة ب�ساأن  اأن ير�سل  و�سطبها . ويجوز لأى ع�سو 

ت�سجيل اإحدى الت�سميات اإىل اجلهة املخت�سة .

اأو ت�سويق مواد التكاثر النباتى  على كل من يقوم فى ال�سلطنة ببيع   - 7

بعد  حتى   ، ال�سنف  هذا  ت�سمية  با�ستعمال  يلتزم  اأن  حممى  ل�سنف 

األ  ب�سرط   ، املذكور  ال�سنف  النباتات فى  انق�ساء مدة حق م�ستنبط 

متنع احلقوق ال�سابقة من هذا ال�ستعمال وفقا لأحكام البند )4( من 

هذه املادة .
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عند عر�ض اأى �سنف للبيع اأو عندما يجرى ت�سويقه ، ي�سمح باجلمع   - 8

الت�سمية  اأى بيان مماثل وبني  اأو  ا�سم جتارى  اأو  بني عالمة جتارية 

امل�سجلة لل�سنف ، على اأن يكون من ال�سهل التعرف على  ت�سمية هذا 

ال�سنف .

 الف�سل ال�سابع

بطلن حق م�ستنبط النباتات واإ�سقاطه وانتهاوؤه

املــادة )21م ا  بطلن حق م�ستنبط النباتات

  يعلن بطالن حق م�ستنبط النباتات ، اإذا ثبت اأى مما يلى :

" اأ " عدم ا�ستيفاء ال�سروط املحددة فى املادة )6( اأو املادة )7(  من هذا 
القانون ملنح حق م�ستنبط النباتات .

 "ب" عدم �سالمة املعلومات والوثائق التى قدمها م�ستنبط النباتات .
" ج " اأن حــق م�ستنبــط النباتات منــح ل�سخـــ�ض ل ي�ستحقه ما مل ينقل 

احلق لل�سخ�ض الذى ي�ستحقه . 

املــادة )22م ا  اإ�سقاط حق م�ستنبط النباتات

ي�سقط حق م�ستنبط النباتات ، اإذا ثبت اأن ال�سروط املحددة فى املادة   -1

)8( اأو املادة )9 ( من هذا القانون مل تعد م�ستوفاة .

يجـــوز اإ�سقــــاط حــــق م�ستنبـــط النباتــــات فــى احلـــالت التاليـــة ، بعد   -2

مطالبته بذلك وخالل فرتة حمددة :

" اأ "  اإذا لـم يـــــــزود م�ستنبـــط النباتــــات اجلهــــة املخت�ســــة باملعلومات 
اأو الوثائق اأو املواد التى تعد �سرورية للتاأكد من احلفاظ على 

ال�سنف . 

"ب " اإذا مل ي�سدد م�ستنبط النباتات الر�سوم امل�ستحقة .
فى  اأخرى،  منا�سبة  ت�سمية  النباتات  م�ستنبط  يقرتح  مل  اإذا  "ج " 

حالة �سطب ت�سمية ال�سنف بعد منح  هذا احلق .
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املــادة )23م ا  انتهاء حق م�ستنبط النباتات

1 - ينتهــى حـــق م�ستنبط النباتات عندما تنق�سى املدة املن�سو�ض عليها 

فى املادة )19( من هذا القانون .

2 - ينتهى حق م�ستنبط النباتات قبل انق�ساء املدة عندما يتخلى عنه 

�ساحبه مبوجب اإعالن مكتوب ير�سله اإىل اجلهة املخت�سة .

لل�سروط والإجراءات  3 - يتم ت�سجيل النتهاء والنتقال ون�سره طبقا 

التى حتددها الالئحة التنفيذية . 

الف�سل الثامن

اأحكام ختامية

املــادة )24م ا  الأنظمة الداخلية

 1- ي�سدر الوزير اللوائح والقرارات الالزمة لتنفيذ اأحكام هذا القانون 

وعلى الأخ�ض مايلى :

" اأ ": امل�سائـــــل الإجرائيــــة املتعلقـــة بطلبــــات منـــح حقــوق م�ستنبطــــــى       
النباتات .

"ب": امل�سائل املتعلقة بت�سميات الأ�سناف النباتية .
م�ستنبطــــى  حقـــوق  منـــح  طلبـــات  بفحــ�ض  املتعلقــــــة  امل�سائـــــــل  "ج": 

النباتات .

"د" : �سروط الن�سر .
"هـ": اإجراءات التظلم . 

النباتية   ال�ستنباط  و�سهــــادات  الإيـــداع  ر�ســـوم طلبـــات   "و" : حتديد 
والرتاخي�ض الإجبارية بالتن�سيق مع وزارة املالية .

 " ز": البيانـــات التـــى تــدرج فــى ال�سجـــالت ب�ســــاأن حقـــوق م�ستنبطـــى 
النباتات .
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2 - لكــــل ذى م�سلحة التظلم من القرارات ال�سادرة ب�ساأنه خالل �ستني 

اإىل جلنــــة حتـــدد الالئحــــة التنفيذيــــة  يوما من تاريـــخ علمــه بهـــا 

ت�سكيلهــــا وطريقــــة عملهــــا ، ول يكـــون قـــرار اللجنة نهائيا اإل بعد 

اعتماده من الوزير . 

املــادة )25م ا  اإنفاذ حق م�ستنبط النباتات

1 - تف�ســـل املحكمــــة املخت�ســـة فـــى املنازعــــات املتعلقـــة بتطبيـــق اأحكـــــام 

هذا القانون ولوائحه وقراراته التنفيذية . 

2 - تطبق التدابري املدنية والتحفظية واجلمركية واجلنائية املن�سو�ض 

عليها فى قانون حقوق امللكية ال�سناعية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطانى 

رقم 2008/67 مع نفاذ حقوق م�ستنبطى النباتات مبا يتفق مع هذا 

القانون . 

املــادة )26م ا  الإ�سراف

تتوىل اجلهة التى يحددها الوزير فى الالئحة التنفيذية الإ�سراف على 

تنفيذ هذا القانون ولئحته التنفيذية واأية قرارات ت�سدر تنفيذا لهما .

املــادة )27م ا  الن�سر

يتم الن�سر املنتظم للمعلومات املتعلقة بطلبات حقوق م�ستنبطى النباتات 

وحالت منح تلك احلقوق والت�سميات املقرتحة واملقبولة طبقا لل�سوابط 

التى حتددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون .


