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 آنيت احلمايت ادلذويت نألطىاف انىباتيت اجلذيذة
-دراست مقاروت–

)*(
- 

  سيبم خعفر حاخي عمرد.               
 مذرس انقاوون ادلذوي                  

 كهيت انقاوون وانعهوو انسياسيت/ خامعت دهوك
 ادلستخهض

١ْٚ األخري٠  ي   ي اآبؿهٌ نبري اظزازت صٓاف ايٓبات١ُٖٝ١ٝ األإٔ أمما الؾو فٝ٘           
اىل  ٚأز٣ ٖصاْتاز ايعضاعٞ، ٚزخًت اىل صباٍ ايتطبٝل،  إلصباٍ ايتك١ٝٓ اسب١ٜٛٝ بايٓػب١ ي

 اغتٓباط اصٓاف ْبات١ٝ دسٜس٠ تتُٝع خبصا٥ص فطٜس٠ تهٕٛ حباد١ اىل محا١ٜ خاص١.
غري صٓاف ايٓبات١ٝ ازبسٜس٠ عٔ ططٜل قٛاعس املًه١ٝ ايفهط١ٜ قس تهٕٛ ألمحا١ٜ ا       
ّٓ ،ناف١ٝ صٓاف ت ايهجري َٔ ايسٍٚ ايٓا١َٝ َٚٓٗا ايعطام املعاٜري ايسٚي١ٝ سبُا١ٜ األٚيصيو تب

ْٗا قس دبس ْفػٗا أ إاّلايٓبات١ٝ  ي غبٌٝ َال١ُ٥ تؿطٜعاتٗا َع املعاٜري ايسٚي١ٝ شات ايص١ً، 
  ي َؿه١ً نبري٠  دطا٤ ٖصا االيتعاّ ايسٚيٞ.

ٕ أصٓاف ايٓبات١ٝ ازبسٜس٠، ١ْٝٚ َٓاغب١ سبُا١ٜ األيٝات قاْٛآَٚٔ ٖٓا ٜتٛدب ٚضع       
ٜفطض ع٢ً َػتٓبط ايصٓف ايٓباتٞ ازبسٜس تكسِٜ املعًَٛات ايهاف١ٝ ع٢ً مجٗٛض 

 املػتًٗهني، ٚشيو يًشس َٔ املداطط ايصش١ٝ املتٛقع١.
Abstract 

With no doubt, recently the prominence of varieties of 

plants has been increased significantly in the aspect of 

biotechnology pertaining to agriculture production, and it 

has been operationalized. This has led to derivation new 

varieties of plants with specific characterization in which 

need to be protected.  

Protection of new varieties of plants through 

Intellectual property rules is not sufficient so that many 

Arabic developing countries including Iraq have adopted 
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international criteria to protect new varieties of plants, but 

these countries have faced problems to fulfill their 

international obligation.  

For this reason, it is necessary to have convenient 

legal mechanism to protect new varieties of plants which 

impose an obligation on producer to provide sufficient 

information for customers to avoid any predicted health 

concern.  

 :تـدلقذما
 أٚاًل: ايتعطٜف مبٛضٛع ايبشح:

١ْٚ اظزازت أ١ُٖٝ االصٓاف ايٓبات١ٝ بؿو نبري، ًَٚشٛظ  ي اآ مما الؾو فٝ٘ اْ٘       
صباٍ ايتك١ٝٓ اسب١ٜٛٝ األخري٠ فكس ؾٗست ايػٓٛات ايك١ًًٝ املاض١ٝ ثٛض٠ تكسّ ٖا٥ٌ  ي 

بسٚضٖا إىل تعاٜس االٖتُاّ ْتاز ايعضاعٞ، ٚزخًت اىل صباٍ ايتطبٝل اييت أزت بايٓػب١ يإل
يٛد١ٝ ملا تتٝشٗا َٔ إَها١ْٝ انتؿاف ازبٝٓات ٚططم ععهلا، ٛبايجط٠ٚ ٚاملٛاضز ايباٜ

غتٓباط اصٓاف ْبات١ٝ دسٜس٠ تتُٝع خبصا٥ص فطٜس٠ َٔ سٝح ٚفط٠ اٚاغتدساَٗا  ي 
فعٗطت ع٢ً أثطٖا  .فاتاالْتاز، َٚٛعس اسبصاز، ٚذبٌُ ازبفاف، ٚايكسض٠ ع٢ً َكا١َٚ اآ

غٝطط٠ ؾب٘  ازبٓػٝات تػٝططعٔ ظٗٛض ؾطنات عُالق١ َتعسز٠  ايتذاض٠ اسب١ٜٛٝ فطاًل
نا١ًَ ع٢ً ٖصا ايٓؿاط َٔ أدٌ تععٜع أٚضاعٗا  ي األغٛام، ٚاحملافع١ ع٢ً ظباساتٗا 
االقتصاز١ٜ إاّل إٔ محا١ٜ املًه١ٝ ايفهط١ٜ بكٛاعسٖا ايتكًٝس١ٜ أصبشت غري ناف١ٝ يتًب١ٝ 

ص١  ي صباٍ ايتك١ٝٓ اسب١ٜٛٝ، يصا غعت ايسٍٚ ضاغط١ ع٢ً طُٛسات ايؿطنات املتدص
عامل١ٝ سبُا١ٜ املًه١ٝ ايفهط١ٜ بؿهٌ عاّ ٚاألصٓاف  ايسٍٚ ايصٓاع١ٝ ايهرب٣ يٛضع َعاٜري

قتصازٜاتٗا ٚتععظ ُٖٝٓتٗا ايتٓافػ١ٝ  ي ٌ خاص يتٛفط بصيو ايػٓس ايساعِ الايٓبات١ٝ بؿه
هاّ قٝاغ١ٝ سبكٛم املًه١ٝ ايفهط١ٜ  ي اتفاقٝات األغٛام ٚاْتٗت ٖصٙ احملاٚالت  ي إزخاٍ أس

 .زٚي١ٝ ٚفطضٗا  ي إطاض ايعالقات ايتذاض١ٜ ايسٚي١ٝ
 أ١ُٖٝ ايبشح: ثاًْٝا:

ْعطًا يًرتابط اسباصٌ بني سٝا٠ اإلْػإ ٚايٓباتات بصٛض٠ َباؾط٠، أصبح ايها٥ٔ         
تكٓٝات دسٜس٠  ي اجملاٍ  غتدساّاايبؿطٟ ًٜعب زٚضًا  ي ذبسٜس ايػطا٤ ايٓباتٞ، ٚخاص١ بعس 

ايعضاعٞ، ْٚعطًا يأل١ُٖٝ ايكص٣ٛ اييت تتش٢ً بٗا األصٓاف ايٓبات١ٝ، اييت تعترب ابساع 
ٚابتهاض ْاتر عٔ فهط َا تٛصٌ إيٝ٘ ايعكٌ ايبؿطٟ، فايفهط٠  ي سس شاتٗا تعترب ابتهاضًا، 
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ألسط٣ تعطٝ٘ بايطغِ َٔ إٔ ايسٍٚ مل تتفطٔ  ي بسا١ٜ األَط إىل إٔ تطع ٖصا اسبل اٚ با
اسبُا١ٜ اييت ميهٔ َٔ خالهلا َطبٞ ايٓباتات )املػتٓبط( سل االستهاض، ٚاالغتػالٍ يٓتاد٘ 
ايصٖين، ٚبٗصا فكس اصبشت املًه١ٝ ايفهط١ٜ  ي عصطْا اسبايٞ  َكٝاغًا َطتبطًا بايسٍٚ، بٌ 

ٓبات١ٝ ٚتػع٢ داٖس٠ إىل محا١ٜ املبسع  ي اجملاالت املدتًف١ ال غُٝا  ي صباٍ االصٓاف اي
 ازبسٜس٠.

 ثايجًا: أٖساف ايبشح:
 -تٞ:ٜأ ٜٗسف ايبشح ايٞ َا

بٝإ ٚذبًٌٝ ايٓصٛص اشباص١ حبُا١ٜ األصٓاف ايٓبات١ٝ ازبسٜس٠ ايٛاضز٠  ي ايكإْٛ  -1
 .ايعطاقٞ

زضاغ١ ايتؿطٜع ايعطاقٞ َٚكاضْتٗا بايتؿطٜعات األخط٣ ٚع٢ً ٚد٘ ايتشسٜس )ايكإْٛ  -2
ٙ ايتؿطٜعات  ي اقا١َ ايتٛاظٕ بني َتطًبات املعاٜري املصطٟ( يبٝإ َس٣ تٛفٝل ٖص

ايسٚي١ٝ يًشُا١ٜ، ٚاسبفاظ ع٢ً املصًش١ ايٛط١ٝٓ. ٚشيو بٗسف املػا١ُٖ  ي َعازب١ أٚد٘ 
 .ايكصٛض  ي ايكإْٛ ايعطاقٞ

تػًٝط ايط٤ٛ ع٢ً أ١ُٖٝ ايكطاع ايعضاعٞ بؿهٌ عاّ ٚاألصٓاف ايٓبات١ٝ بؿهٌ  -3
 .خاص

تفاقٝات ٚاملعاٖسات ايسٚي١ٝ شات ايص١ً حبُا١ٜ ٚتععٜع ٚصٕٛ املٛاضز اإلؾاض٠ اىل أِٖ اال -4
                           .ايٛضاث١ٝ بؿهٌ عاّ ٚاألصٓاف ايٓبات١ٝ بؿهٌ خاص

 ضابعًا: َؿه١ً ايبشح
مما الؾو فٝ٘ إٔ األصٓاف ايٓبات١ٝ ازبسٜس٠ هلا أ١ُٖٝ نبري٠  ي ظٜاز٠ االْتاز         

ٚهلصا دا٤ت قٛاْني  ١ٓ،بايسضد١ األغاؽ ع٢ً األصٓاف ايٓبات١ٝ احملػ ايعضاعٞ ايصٟ ٜعتُس
بط ٖصٙ األصٓاف َٚٓش٘ ٓمحا١ٜ األصٓاف ايٓبات١ٝ ازبسٜس٠ َٔ أدٌ تٛفري اسبُا١ٜ ملػت

سكٛم ٚاَتٝاظات ع٢ً صٓف٘ احملُٞ تؤًٖ٘ اغتػالي٘ بصٛض٠ ال تكتصط ع٢ً ايصعٝس 
إش إٔ بعض  االَط يٝؼ بٗصٙ ايػٗٛي١، ايٛطين ٚإمنا ع٢ً ايصعٝس ايسٚيٞ، إال إٔ ٖصا

ايٓصٛص اييت ْعُت اسبل االغت٦جاضٟ يألصٓاف ايٓبات١ٝ ازبسٜس٠ قس متجٌ عا٥كًا أَاّ 
ني املعتازٜٔ ع٢ً ظضاع١ بصٚض َع١ٓٝ غايبًا مل ؼبصًٛا ع٢ً إشٕ صاسبٗا ضعاملعا

         باغتدساَٗا، أٟ ٜهٕٛ سل االغت٦جاض زبٗات أدٓب١ٝ.
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 خاَػًا: َٓٗذ١ٝ ايبشح:
يكس اتبعٓا  ي نتاب١ ٖصا ايبشح املٓٗر ايتشًًٝٞ املكاضٕ َٔ خالٍ ذبًٌٝ األسهاّ       

املتعًك١ حبُا١ٜ األصٓاف ايٓبات١ٝ ازبسٜس٠  ي ايكإْٛ ايعطاقٞ، َٚكاضْتٗا بايتؿطٜعات 
ٝل ٖصٙ ايتؿطٜعات  ي إقا١َ األخط٣ ٚع٢ً ٚد٘ ايتشسٜس ايكإْٛ املصطٟ، ٚبٝإ َس٣ تٛف

عٔ  ايسٚي١ٝ يًشُا١ٜ ٚاسبفاظ ع٢ً املصًش١ ايٛط١ٝٓ ٖصا فطاًل ايتٛاظٕ بني َتطًبات املعاٜري
 ذبًٌٝ بعض اآضا٤ ايفك١ٝٗ.

 غازغًا: ٖٝه١ًٝ ايبشح:
 -مت تكػِٝ ايبشح ع٢ً َبشجني ٚٚفل اآتٞ :

 املبشح األٍٚ : َا١ٖٝ األصٓاف ايٓبات١ٝ ازبسٜس٠.
 ٍٚ : تعطٜف األصٓاف ايٓبات١ٝ ازبسٜس٠.املطًب األ

 املطًب ايجاْٞ : تطٛض قٛاعس محا١ٜ األصٓاف ايٓبات١ٝ ازبسٜس٠.
 املطًب ايجايح : ؾطٚط محا١ٜ األصٓاف ايٓبات١ٝ ازبسٜس٠.
 املبشح ايجاْٞ : ٚغا٥ٌ محا١ٜ األصٓاف ايٓبات١ٝ ازبسٜس٠.

 : اسبُا١ٜ  ي إطاض ايعكس. املطًب األٍٚ 
 : اسبُا١ٜ َٔ خالٍ املػؤٚي١ٝ ايتكصري١ٜ.  املطًب ايجاْٞ

 .املطًب ايجايح : اسبُا١ٜ َٔ خالٍ قٛاعس املًه١ٝ ايفهط١ٜ
 ادلبحث األول

 ماهيت األطىاف انىباتيت اجلذيذة
َٔ أدٌ بٝإ َا١ٖٝ األصٓاف ايٓبات١ٝ ازبسٜس٠ البس َٔ ايتعطف ع٢ً ايصٓف ايٓباتٞ         

ايٓباتٞ ازبسٜس، ٚبٝإ تطٛض قٛاعس محاٜت٘  ازبسٜس، ٚشيو َٔ خالٍ تعطٜف ايصٓف
باإلضاف١ إىل ضطٚض٠ ذبسٜس ايؿطٚط ايٛادب تٛافطٖا  ي ايصٓف ايٓباتٞ ازبسٜس يهٞ 

ٚع٢ً شيو فإْٓا غٛف ْكّٛ بتكػِٝ ٖصا املبشح ع٢ً ثالث١  ٜػتٛدب اسبُا١ٜ ايالظ١َ.
 املطًب ايجاْٞ َطايب ْتٓاٍٚ  ي املطًب األٍٚ تعطٜف ايصٓف ايٓباتٞ ازبسٜس، ْٚبني  ي

تطٛض قٛاعس محا١ٜ ايصٓف ايٓباتٞ، أَا املطًب ايجايح فٓبني ؾطٚط محا١ٜ ايصٓف 
 ايٓباتٞ ازبسٜس.
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 ادلطهب االول
 تعريف انظىف انىباتي اجلذيذ

ٚمتٝع  صٓافًاأٟ دعً٘ أايٓٛع ٚايططب َٔ ايؿ٤ٞ ٚتصٓٝف ايؿ٤ٞ  ٖٛ :ايصٓف يػ١       
ٜكصس ب٘ صبُٛع١ ْبات١ٝ َتذاْػ١ تكع  ي ازبسٜس ٚايصٓف ايٓباتٞ  .(1)عضبعطٗا َٔ ب

 اجملُٛعات عٔ متٝعٖا َع١ٓٝ ٚضاث١ٝ خبصا٥ص ٚتتُتع ،ز٢ْ زضدات ايتصٓٝفات ايٓبات١ٝأ
 ٜطًاأٚنُا ميهٔ تعطٜف ايصٓف ايٓباتٞ  .(2)اشبصا٥ص ٖصٙ  ي تػري زٕٚ ٚتتهاثط األخط٣

طاتب املعطٚف١ ٚتعطف َٔ ز٢ْ املأْ٘ صبُٛع١ ْبات١ٝ ضُٔ زا٥ط٠ َصٓف ْباتٞ ٚاسس َٔ أب
 ،ٜطاح ْأخص عا١ً٥ املٛاحل نُجاٍٚملعٜس َٔ اإل. (3)خالٍ قسض٠ خصا٥صٗا ايٛضاث١ٝ املُٝع٠

دٓاؽ َٓٗا ايربتكاٍ ٚايًُٕٝٛ َٚٔ اْٛاع ايربتكاٍ ايبًسٟ أفعا١ً٥ املٛاحل تٓكػِ اىل عس٠ 
ط٠ ايصٓف بٛ غأصٓاف أصٓاف فُٔ أىل عس٠ إغط٠ ٚنٌ ْٛع َُٓٗا ٜصٓف  بٛأٚايػهطٟ ٚ

 دٓاغًاأٚنصيو اسباٍ بايٓػب١ يعا١ً٥ ايبكٛيٝات فٗٞ تطِ . (4)ٚايصٓف ٚاؾٓطذٔ طَٛػٕٛ
صٓاف أعسٜس٠ َٓٗا ايفاصٛيٝات ٚايباظال٤ ٚايفٍٛ ٚدٓؼ ايفاصٛيٝات َجال ٜؿتٌُ ع٢ً عس٠ 

 .(5)اسبذِ ٚايٓاؾف ٚنبري خططَٓٗا األ
، نُا اْ٘ مل ٜطز تٓعِٝ ْػبًٝإ َصطًح ايصٓف ايٓباتٞ دسٜس أٚع٢ً ايطغِ َٔ           

قاْْٛٞ سبُا١ٜ األصٓاف ايٓبات١ٝ إال بعس إٔ مت َؤخطًا ٚشيو بتعسٌٜ قإْٛ بطا٠٤ االخرتاع 
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، 1004دار وائل لمنشر، عمان، ،1نوري حمد خاطر، شرح قواعد الممكية الفكرية، ط د.( 4)
 .128ص 
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ايصازض عٔ غًط١  2004( يػ١ٓ 81َط ضقِ )املعسٍ باأل 1970( يػ١ٓ 65ٞ ضقِ )ايعطاق
ٚايُٓاشز اال٥تالف، إش أصبح ٖصا ايكإْٛ ٜؿٌُ فطاًل عٔ بطا٠٤ االخرتاع ٚايطغّٛ 
ٚاغتٓازًا  ايصٓاع١ٝ، املعًَٛات غري املفصح عٓٗا ٚايسٚا٥ط املتها١ًَ ٚاألصٓاف ايٓبات١ٝ،

صٓاف ايٓبات١ٝ األ إىل ٖصا ايتعسٌٜ فكس مت تعطٜف األصٓاف ايٓبات١ٝ باإلضاف١ اىل بٝإ
ايصٓف( بأْ٘: )ٖٛ عباض٠ عٔ ) عّطف املّؿطع ايعطاقٞ ، عًٝ٘  فكساملؿُٛي١ باسبُا١ٜ

ايصٓف ٚاييت ميهٔ متٝٝعٖا  ١ َٔ ايٓباتات ايٓك١ٝ ٚاملتؿاب١ٗ ٚضاثًٝا  ي صفات متٝعصبُٛع
 .(1)َٔ َعٗطٖا اشباضدٞ عٔ باقٞ األصٓاف يٓفؼ ايٓٛع(

/ضابعًا( َٔ قإْٛ بطا٠٤ االخرتاع ايعطاقٞ 1نُا عطف املؿطع ايعطاقٞ  ي املاز٠ ) 
عباض٠ عٔ تسضز ايٓباتات  ي )ًح ايصٓف ايٓباتٞ ازبسٜس بأْ٘: َصط 1970( يػ١ٓ 65ضقِ)

املًُه١ ايٓبات١ٝ َٔ اجملُٛع١ إىل ايطتب١ اىل ايعا١ً٥ اىل ازبٓؼ اىل ايصٓف. ٚإٔ ايصٓف 
ٜؿٌُ أٟ صبُٛع١ ْبات١ٝ تكع  ي از٢ْ ضتب١  ي ايتصٓٝف ايٓباتٞ ايٛاسس غٛا٤ نإ 
 َػتٛفًٝا أّ غري َػتٛف يؿطٚط َٓح سل اسبُا١ٜ، ٜٚتصف ٖصا ايصٓف خبصا٥ص ْامج١

عٔ تطنٝب ٚضاثٞ َعني، أٚ صبُٛع١ تطانٝب ميهٔ متٝٝعٖا عٔ أٟ صبُٛع١ ْبات١ٝ أخط٣ 
بإسس٣ ٖصٙ اشبصا٥ص ع٢ً األقٌ ٜٚعترب ايصٓف ٚسس٠ ٚاسس٠ بػبب قسضت٘ ع٢ً ايتهاثط 

 زٕٚ أٟ تػري  ي خصا٥ص٘(.
١ ٜالسغ ع٢ً ٖصا ايتعطٜف إ ايصٓف ايٓباتٞ ازبسٜس ضبٌ اسبُا١ٜ ٜكع  ي أز٢ْ َطتب      

َٔ َطاتب تصٓٝف ايٓباتات املتُج١ً  ي أصٓافٗا، َٚٔ زٕٚ إٔ متتس اسبُا١ٜ يتؿٌُ عا١ً٥ 
 ْبات١ٝ نا١ًَ أٚ دٓؼ ْباتٞ بايهاٌَ أٚ ْٛع َٔ أْٛاع ايٓباتات. ٚنُا ٜالسغ أٜطًا َٔ إٔ 

ايتعطٜف ايصٟ أٚضزٙ  املؿّطع ايعطاقٞ َكتبؼ إىل سس نبري َٔ ايتعطٜف ايٛاضز  ي االتفاق١ٝ 
 (UPOVي١ٝ )ايسٚ

                          

 /ثالثًا( من قانون تسجيل واعتماد وحماية األصناف الزراعية العراقي.6( المادة ) 6)
 الفرنسي لالتفاقية وىو ماالسالى  ىذا االختصار يرمز: 

    (union pour la protection des obtentions vegetables وىذه االتفاقية )
ىذا االتحاد في  كونت ما يعرف باالتحاد الدولي لحماية األصناف النباتية ويوجد مقر

حماية  ،نصرابو الفتوح فريد حسن مدينة جنيف بسويسرا، ولمزيد من التفاصيل راجع د.
 ،االسكندرية ،دار الجامعة الجديدة ،الممكية الفكرية في الصناعات الدوائية حقوق

 (.655ىامش الصفحة ) ،1006
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 عًٝ٘ بفعٌ ايطبٝع١ تػري عٓسَا ٜططأ ٜٚهٕٛ ايصٓف ايٓباتٞ َػتٓبطًا، (1)1991يػ١ٓ 
املٓار أٚ بفعٌ اإلْػإ نابتهاض ططم  دٖٛطٟ  ي َهْٛات٘ ايٛضاث١ٝ ناالختالف ايرتب١ أٚ

 .(2)تطٜٛط اشبالٜا ٚبإزخاٍ تعسٜالت ع٢ً املاز٠ ايٛضاث١ٝ دسٜس٠ يًتًكٝح، أٚ
املصطٟ فًِ ؼبسز املكصٛز بايصٓف ايٓباتٞ احملُٞ إال َٔ خالٍ ذبسٜس  املؿطع أَا    

ؾطٚط ايصٓف املتُتع باسبُا١ٜ ٚنصيو مل ٜطز  ي ايال٥ش١ ايتٓفٝص١ٜ املًشك١ بايكإْٛ أٟ 
يصٟ ؽبطع سبُا١ٜ ايكإْٛ بأْ٘: تعطٜف يًصٓف ايٓباتٞ ضبٌ اسبُا١ٜ بٌ عطف ايصٓف ا

 .(3)(أٟ صٓف ْباتٞ َٓح ؾٗاز٠ سل املطبٞ)
إاّل إٔ املؿطع املصطٟ سسز ْطام ٖصٙ اسبُا١ٜ بأْٗا تؿٌُ ايٓباتات املػتٓبط١  ي       

مجٗٛض١ٜ َصط ايعطب١ٝ، أٚ  ي اشباضز غٛا٤ مت ايتٛصٌ إيٝٗا بططم بٝٛيٛد١ٝ أٚ غري 
 .(4)صٓاف ايٓبات١ٝ اييت متٓح سل اسبُا١ٜشيو َت٢ قٝست  ي ايػذٌ اشباص باألبٝٛيٛد١ٝ ٚ

ايٓبات عٔ ططٜل ارباش  م ايبٝٛيٛد١ٝ ٜكصس بٗا ايططم ايطبٝع١ٝ ايعاز١ٜ  ي إنجاضفايطط      
ايبٜٛط١  إلْتازخًٝتني أغاغٝتني ٖٚٞ ايبٜٛط١ ٚايًكاح ٚسسٚخ االْسَاز اشبًٟٛ بُٝٓٗا 

 .(5)املدصب١ اييت تٓكػِ ٚتُٓٛ ست٢ تهٕٛ بصض٠
بٝٛيٛد١ٝ فٗٞ تًو األصٓاف أَا االصٓاف ايٓبات١ٝ اييت ٜتِ ايتٛصٌ ايٝٗا بططٜك١ غري     

تعسٜالت  ي ايرتنٝب١ ايٛضاث١ٝ يًٓبات ٚشيو عٔ  اييت تٓتر َٔ خالٍ إزخاٍ ذبػٝٓات، أٚ

                          

( الصنف النباتي في نص المادة االولى بأنو )أي مجموعة نباتية UPOVعرفت اتفاقية )( 6)
ًا تندرج في تصنيف نباتي واحد من ادنى المرتبات المعروفة، وتستوفي أواًل تستوفي تمام

شروط منح حق مربي النباتات ويمكن التعرف عمييا بالخصائص الناجمة عن تركيب 
يزىا عن أي مجموعة نباتية وراثي معين أو مجموعة معينة من التركيب الوراثية، وتم

واعتبارىا  وحدة واحدة نظرًا الى قدرتيا  ،حدى الخصائص المذكورة عمى األقلإأخرى ب
 عمى التكاثر دون أي تغير(.

صناف النباتية ق الممكية الفكرية ذات الصمة باألحقو  ،د. دانا حمو باقي عبدالقادر( 1)
  . 110، ص 1060 ،السميمانية  ،مديرية الطبع والنشر ،الجديدة  والمنتجات الدوائية

 .1002( لسنة 381( من الالئحة التنفيذية المصرية الصادر بالقرار رقم )644( المادة )2)
 .1001( لسنة 71من قانون حماية الممكية الفكرية المصري رقم )( 678( المادة )3)
 .41ص ،مصدر سابق ،( د. عصام أحمد البيجي4)
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 ي تطنٝب ازبني ايٓباتٞ يتصبح أنجط  ططٜل االْتكا٤ ٚايتٗذني نإٔ ٜتِ عٌُ بعض ايتشٜٛط
 (1)َكا١َٚ يًشؿطات ٚاآفات ٚاألَطاض.

اهلٓسغ١ ايٛضاث١ٝ  ي اْتاز ْباتات َعسي١  ٚتتعسز ايتطبٝكات ٚاألَج١ً الغتدساّ
ٚضاثًٝا، َٚٔ األَج١ً ٚايتطبٝكات ايفع١ًٝ يألصٓاف ايٓبات١ٝ املعسي١ ٚضاثًٝا متهٔ ايعًُا٤  ي 
ايٛالٜات املتشس٠ األَطٜه١ٝ ٚاظبًرتا َٔ ٖٓسغ١ ازبني املػؤٍٚ عٔ َاز٠ يهتني ايػا١َ 

ٚظٖط٠ ايًؾب اىل ْبات ايبطاطؼ يتصبح بايٓػب١ يًشؿطات، ْٚكٌ ٖصا ازبني َٔ ْبات ايبػ١ً 
، َٚٔ أَج١ً األصٓاف (2)ايبطاطؼ املٗٓسغ١ ٚضاثٝا قازض٠ ع٢ً َكا١َٚ اآفات اسبؿط١ٜ

ازبسٜس٠ اييت ٜبصٍ ازبٗٛز عًٝٗا ظضاع١ ايطُاطِ املطبع١ اييت تٛادٗ٘ َؿانٌ ايتدعٜٔ 
بعض زٕٚ إٔ ٚايتػًٝف سٝح إٔ ايجُط٠  ي ؾهٌ املطبع ٜػٌٗ ٚضع نُٝات فٛم بعطٗا اي

تؿػٌ َػاس١ نبري٠ َٚٔ زٕٚ إٔ تتعطض يًتًف ايػطٜع. ٚنصيو ظضاع١ ايكطٔ املًٕٛ ٖٚٛ 
ْٛع َٔ ايكطٔ املطٛض ٚايصٟ ؽبطز بًٕٛ َعني زٕٚ ساد١ إىل صبػ٘ بعس شيو مما ٜٛفط 

 .(3)ايٛقت ٚازبٗس ٚاملاٍ
 ادلطهب انثاوي

 تطور قواعذ محايت االطىاف انىباتيت اجلذيذة
ت أصباالت اسبٝا٠ بس  ي طبتًف َ٘كا١َٚ ايصعٛبات اييت تٛادٗ  يْػإ د١ اإلسا ٕإ       

 ايهجري َٔ االخرتاعات ىلإْػإ ٚقس تٛصٌ اإل .ْػا١ْٝاسبطاض٠ اإل ٚتطٛضت َع بسا١ٜ ٚتطٛض
َٔ عكٌ ٚفهط  اهلل ٖ٘ٚب ْػا١ْٝ َٔ خالٍ َاعع١ُٝ  ي تكسّ اسبطاض٠ اإل ثاضأا هلاييت ناْت 

تٛظٝف ايطبٝع١ بٚشيو  ٘بساعإبس٤  ْ٘ػإ  ي تػٌٗٝ َعٝؿتَٔ ساد١ اإل ٚاْطالقًا، (4)زضاىإٚ
 ٚاشبؿب ٚاسبسٜس  ي ايتٛصٌ اىل فاغتفاز َٔ ايرتاب ٚاسبذط ٘غتػالٍ َا اَهٓاٚتطٜٛعٗا ٚ

سٝح  ج١،ايتهٓٛيٛدٝا اسبسٜ ٘يٝإٚصًت  َكاض١ْ َع َا ًاابتهاضات ناْت َتٛاضع١ نجري

                          

شكور صالح، القيود واالستثناءات الواردة عمى حقوق الممكية الفكرية، بحث منشور  أزاد( 6)
 .668ص،1007 ،أربيل ،تصدر عن اتحاد المحامين ،في مجمة )تو رازو(

 .61ص  ،مصدر سابق ،احمد البيجيعصام  د.( 1)
 . 661ص  ،مصدر سابق ،نصرابو الفتوح فريد حسن د.( 2)
االختراع في محة العامة بشأن براءات صعصام مالك أحمد العبسي، مقتضيات الم( 3)

 .6ص ،1008القاىرة،  ،دار النيضة العربية لمنشر ،تشريعات الدول العربية
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 َط ٢صبشت عًأ ٢ضغ١ ٚايتذطب١ ٚايبشح ٚايػعٞ ستْػإ  ي  تطٜٛطٖا باملُااغتطاع اإل
ْٛاع ايطاق١ أْػإ َٓص ايكسّ ساٍٚ اغتػالٍ ٕ اإلأ ىلإ. ٜٚعٛز شيو ضا٥عًا ًاٜاّ تؿهٌ اظباظاأل

غطاض نجري٠ نايطٟ أصبشت تػتػٌ  ي أِ ثع١ٝ اايػفٔ ايؿط  ي تػٝري ػٌ ايطٜاح َجاًلتفاغ
 ٘بٓفػ ْ٘ػإ بٓكٌ اَتعتإلٍ ايٓكٌ فكس بسأ اٚنصيو اسباٍ  ي صبا }.....٤اٚايتسف١٦ ٚايهٗطب

، (1)اضات ٚايطا٥طات ٚغري شيوطصٓاع١ عطب١ ثِ ايك ىلإَٔ ثِ تٛصٌ ِٚ اغتدسّ اسبٝٛاْات ثٚ
سٝح اغتطاع ضدٌ زٜٔ  ت يتشػني ايصٓف ايٓباتٞ قسمي١ دسًاطٕ احملاٚالت اييت دأنُا 

ُٖٝتٗا بعس أ ظزازت( ٚا1866اث١  ي صباٍ ايٓبات عاّ )األٚي١ٝ يًٛض غؼمنػاٟٚ ٚضع األ
 االقتصاز١ُٖٝ١ٜ األ الظزٜازايتك١ٝٓ ٙ ٖص ٘ايصٟ يعبت ٝٓٝات ٚايسٚضشيو بانتؿاف تك١ٝٓ ازب
 .(2)َٚٓتذاتٗا ٚضطٚض٠ ضبطٗا بٓعاّ اسبُا١ٜ يعًُٝات ايتك١ٝٓ اسب١ٜٛٝ

تعس ْعط١ٜ محا١ٜ سكٛم املًه١ٝ ايصٓاع١ٝ ْعط١ٜ سسٜج١  ي ايفهط  ًاؽبٝضتاٚ 
ال  ي َٓتصف ايكطٕ ايتاغع إ ٜبسأ االٖتُاّ بتٓعِٝ قاْْٛٞ َهتٌُ ملش إعاصط ايكاْْٛٞ امل

ثطٖا ايٛاغع  ي أٚ ،ايطأمساي١ٝ ايتذاض١ٜ ٚظٗٛض ابٚٚضأكاب قٝاّ ايجٛض٠ ايصٓاع١ٝ  ي عا عؿط
ذ١ يالخرتاعات ٝسسٚخ تػريات اقتصاز١ٜ نبري٠ َٔ تسفل االْتاز ٚظٜاز٠ ضأؽ املاٍ ٚشيو ْت

ٚناْت بسا١ٜ تٓعِٝ اسبُا١ٜ ايكا١ْْٝٛ . (3)يتكسّ ايعًُٞ ٚايتهٓٛيٛدٞاسبسٜج١ ٚاغتُطاض ا
عني ٍٚ ٚنإ شيو اغتذاب١ ملطايب املدرتسقايِٝ ايأ ٣ٜتعس طاض ضٝل الإيالبتهاضات  ي 

 ٚامبٓشِٗ سكٛم تتٓاغب َع دٗٛزِٖ املبصٚي١ َٔ خالٍ محا١ٜ َا ميًهٕٛ َٔ طبرتعات 
 .(4)صٓاعات ٜتعإًَٛ بٗا ٚآَتذات 

ٗا املًٛى شَط ناْت تأخص ؾهٌ اَتٝاظات ًَه١ٝ ميٓاسبُا١ٜ  ي باز٨ األ ٖٙصٚ 
، َطا٤ضاز٠ املًٛى ٚاألإٚايصٓاعات ملس٠ غري ضبسز٠ ربطع حملض  ،َطا٤ ألضباب اسبطفٚاأل

 –ٜطايٝا إٍٚ ضباٚي١ سبُا١ٜ االخرتاعات مبطغّٛ ًَهٞ َٔ مجٗٛض١ٜ فٝٓٝػٝا )أٚدا٤ت 
                          

 ،دار الثقافة لمنشر والتوزيع ،1ط ،الممكية الفكريةالمدخل إلى  ،صالح زين الدين ( د.6)
 .68ص ،1005 ،عمان

( وعولمة الممكية الفكرية، مطبعة GATT-WTOاتفاقيات ) ،حسين توفيق فيض اهلل د.( 1)
 .261ص  ،6888،اربيل،زانكو

النظام القانوني لحماية االختراعات ونقل التكنولوجيا الى الدول  ،د. جالل أحمد خميل( 2)
 .27ص  ،6872دون دار نشر،  ،6ط ،اميةالن

 .6ص ،مصدر سابق ،عصام مالك أحمد العبسي( 3)
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خص  ي صباٍ ٕ االعرتاف حبكٛم املًه١ٝ ايفهط١ٜ ٚباألأ إال ،(1)(1474)ايبٓسق١ٝ( غ١ٓ 
 ،(1623ظبًٝعٟ غ١ٓ )ؾهٌ قإْٛ نإ بصسٚض قإْٛ االستهاضات اال ٢بطا٤ات االخرتاع عً

 ٚصسض بعسٖا ايكإْٛ ايفطْػٞ ،(1790رتاعات غ١ٓ )خيال ٞٚتال شيو ايكإْٛ االَطٜه
1791(2). 

ملكاض١ْ  ي االٖتُاّ بتٓعِٝ قٛاعس ٚبٓٗا١ٜ ايكطٕ ايتاغع عؿط بسأت ايتؿطٜعات ا 
ٕ اسبُا١ٜ املُٓٛس١ مبٛدب ايتؿطٜعات ايٛط١ٝٓ مل تهٔ إاّل أمحا١ٜ سكٛم املًه١ٝ ايفهط١ٜ 

يصيو مل تهٔ تًو ، ٚاسبكٛم ٙتتذاٚظ ْطاقٗا اسبسٚز ازبػطاف١ٝ يًسٚي١ اييت تعرتف بٗص
 غب١ ٚساد١ ايسٍٚتشكٝل َصاحل ايسٍٚ ايصٓاع١ٝ املتكس١َ يصا ظٗطت ضياسبُا١ٜ ناف١ٝ 

ْطام زٚيٞ َٓص عاّ  ٢ي١ٝ زٚي١ٝ سبُا١ٜ املًه١ٝ ايصٓاع١ٝ عًآ٤ ااْؿ ىلتًو إايصٓاع١ٝ 
قُٝت ااملدرتعٕٛ عٔ االؾرتاى  ي املعطض ايسٚيٞ يالخرتاعات اييت  اسذِعٓسَا  (1873(

زٕٚ  ٣َٔ ايػطق١ ٚاغتػالهلا دباضًٜا  ي ايسٍٚ األخط اخرتاعاتِٗ ٢ ي َس١ٜٓ )فٝٓا( يًشفاظ عً
زا٠  ي ايُٓٛ أاسبكٛم ٚزٚضٖا ن ١ُٖٝٙ ٖصأزضنت ايسٍٚ ايصٓاع١ٝ أَٚٔ ٖٓا ، (3)َكابٌ

ػط محا١ٜ بٚغعِٝٗ عبٛ  ت املدرتعنيضباٚال بسأتيًطبح ٚ ًانبريًا االقتصازٟ َٚصسض
تًو احملاٚالت  ي   تطت دٗٛزِٖ ٚمتدطمثأف ْطاقٗا ايسٚيٞ.  يسكٛم املًه١ٝ ايصٓاع١ٝ 

ٖٚٞ اتفاق١ٝ باضٜؼ سبُا١ٜ املًه١ٝ ايصٓاع١ٝ َٚٓص  (،1883ٚي١ٝ غ١ٓ )ٍٚ اتفاق١ٝ زأعكس 
ايسٚيٞ صبُٛع١ َٔ االتفاقٝات ايسٚي١ٝ شات ايص١ً حبُا١ٜ  ٣املػتٛ ٢شيو ايٛقت عكست عً

 .(4)املًه١ٝ ايفهط١ٜ
ِٖ اِٖ االتفاقٝات ايسٚي١ٝ املتعًك١ مبٛضٛع ايبشح ٚاييت تعترب َٔ أ ٕأ اّلإ 

صٓاف ايٓبات١ٝ ازبسٜس٠ ٖٞ نٌ َٔ االتفاق١ٝ ايسٚي١ٝ ١ٜ ٚصٕٛ األايصهٛى ايسٚي١ٝ سبُا
 ،(1968ايتٓفٝص عاّ ) اييت زخًت سٝع (1961الٍٚ غ١ٓ )ااملرب١َ  ي باضٜؼ  ي نإْٛ 

ايتػ١ُٝ  َٔ ٚىلسطف األاأل ىلإ( ْػب١ UPOVاالتفاق١ٝ باتفاق١ٝ ) ٙٚقس اؾتٗطت ٖص
 union puor la protection)) ت١ٝصٓاف ايٓباايسٚيٞ سبُا١ٜ األ ازايفطْػ١ٝ يالذب

                          

 .28ص ،سابق مصدر ،د. جالل أحمد خميل( 6)
 .1ص ،سابق مصدر ،عصام مالك أحمد العبسي( 1)
 .60ص ,سابق د. دانا حمو باقي عبدالقادر، مصدر( 2)
 .61ص ,سابق مصدر ،د. حسين توفيق فيض اهلل( 3)
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des optenions vegetables
ٚقس مت تعسٌٜ االتفاق١ٝ عس٠ َطات ٚشيو  ي غ١ٓ ، (1)

( ٚايصٟ 1991نإ  ي ) ٗاعًٝ ٣دطأخط تعسٌٜ أٚ ،(1978غ١ٓ ) طًاٜأ( ٚعسيت 1972)
 .(2)(1998( ْٝػإ عاّ )24املفعٍٛ  ي ) ٟضصبح غاأ

 ىلإ شات ايص١ً حبُا١ٜ ايصٓف ايٓباتٞ ازبسٜسِٖ االتفاقٝات ايسٚي١ٝ أٚنصيو َٔ 
كٛم املًه١ٝ اسبَٔ  ٖٞ اتفاق١ٝ ازبٛاْب املتص١ً بايتذاض٠ ((UPOV داْب اتفاق١ٝ

اتفاقٝات َٓع١ُ ايتذاض٠  ٣سسإن ،(1994ايفهط١ٜ املرب١َ  ي َس١ٜٓ َطانـ املػطب١ٝ غ١ٓ )
ططاف املعطٚف١ تعسز٠ األُٓتٗا ايٛثٝك١ اشبتا١َٝ يًُفاٚضات ايتذاض١ٜ َطايعامل١ٝ اييت ت

٣ ٚاملؿتٗط٠ باتفاق١ٝ خطأاتفاق١ٝ زٚي١ٝ  (27داْب ) ىلإضدٛاٟ أغِ دٛي١ اب
(TRIPS)(3). 

يجٛض٠ اييت اسسثتٗا ايتهٓٛيٛدٝا اا ْتٝذ١ تقس ابطَ إ االتفاقٝتإٚناْت ٖات
َٔ  ،صاسب شيو َٔ ربصٝص اغتجُاضات ضد١ُ االْتاز ايعضاعٞ َٚا اسب١ٜٛٝ  ي صباٍ

٠ االْتاز َٚٛعس طدسٜس٠ تتُٝع خبصا٥ص فطٜس٠ َٔ سٝح ٚف ١صٓاف ْباتٝأ هاضٌ ابتأد
 ،شيو َٔ اشبصا٥ص ايفطٜس٠ فات ٚغريآَكا١َٚ اٚذبٌُ ازبفاف  ، ٚهلا ايكسض٠ ع٢ًاسبصاز

ٖصا  ٢نا١ًَ عً ٘عٔ ظٗٛض ؾطنات عُالق١ َتعسز٠ ازبٓػٝات تػٝطط غٝطط٠ ؾب فطاًل
صٓاف أليمحا١ٜ ناف١ٝ  ٛ تٛفريعب ٣يسٍٚ ايهربغعٞ ا ىلإ تزأايعٛاٌَ  ٙايٓؿاط نٌ ٖص

 .(4)ٗاُٝايسٚيٞ ٚتسع ٣املػتٛ ٢ايٓبات١ٝ ازبسٜس٠ عً
نإ َٛضٛع محا١ٜ سكٛم املًه١ٝ ايفهط١ٜ ضبٌ اٖتُاّ ايتؿطٜعات ايعطب١ٝ َٚٔ  قسٚ        

 اّلإ مطاع ي اي ٞاسبكٛم بعٝس٠ عٔ ايتٓعِٝ ايكاْْٛ ٙسٝح مل تهٔ ٖص ،طع ايعطاقٞبٝٓٗا املّؿ
شكٛم املًه١ٝ ف ،س٠ قٛاْني خاص١ع قس تٓاٚيت٘ اسبكٛم ٚمحاٜتٗا ناْت ٕٙ تٓعِٝ ٖصأ

                          

تأسيس االتحاد الدولي لحماية األصناف النباتية الجديدة بموجب المادة االولى من  تم( 6)
والذي يضم الدول األطراف في االتفاقية ويعد ىذا االتحاد منظمة دولية مستقمة  االتفاقية

 يقع مقرىا الرئيس في مدينة جنيف بسويسرا.
 .630ص ,سابق مصدر ,( عصام مالك احمد العبسي1)
 :الى اسم االتفاقية بالمغة االنجميزية والتي ىي االختصار ىذا يرمز( 2)

   (trad-related aspects intellectual property rights agreement ولتفاصيل )
 .261ص ,مصدر سابق ,حسين توفيق فيض اهلل أكثر راجع د.

 .1ص ,د. حسام الدين الصغير, مصدر سابق( 3)
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(. 1957( يػ١ٓ )2ايتذاض١ٜ ناْت ضبه١َٛ بكإْٛ ايعالَات ٚايبٝاْات ايتذاض١ٜ ضقِ )
 .(1971( يػ١ٓ )3سهاّ قإْٛ محا١ٜ سل املؤيف ضقِ )أمت تٓعُٝٗا ٚفل  األزب١ٝٚاسبكٛم 

رتاع ٚايُٓاشز خسهاّ قإْٛ بطا٤ات االأا ٚفل ٗٓاع١ٝ فكس مت تٓعُٝسكٛم املًه١ٝ ايصأَا 
رتاع ٚايُٓاشز ايصٓاع١ٝ خيػٞ بكإْٛ بطا٤ات االأٚايصٟ  ،(1935( يػ١ٓ )61ايصٓاع١ٝ ضقِ )

 ٢خري ٚعًايكإْٛ األ ٢دطا٤ عس٠ تعسٜالت عًإايطغِ َٔ  ٢ٚعً، (1)(1970يػ١ٓ ) (65ضقِ )
اٍ نُا ٚبكٞ اسب ، ايسٚي١ٝ ازبسٜس٠ريٚاملعاٜ انب يًؿطٚط َٛ غريبكٞ  (2000خص  ي عاّ )األ
١ ايتذاض٠ عُعطا٤  ي َٓاأل فك١ ايسٍٚاٚتػري ايٓعاّ َٚٛ، (2003عاّ ) ٢ست ٘عًٝ ٕنا

اصساض   ي املٓع١ُ بصف١ َطاقب مما اغتسع٢ شيو َٔ ايعطام ايعطام ٢ عط١ٜٛايعامل١ٝ عً
اض مت تعسٌٜ قإْٛ بطا٤ات إلطٚ ي ٖصا ا، ٥ُ١قا ٣خطأقٛاْني دسٜس٠  ي ايعطام ٚتعسٌٜ قٛاْني 

 ( يػ81١ٓ) قت١ املطقِؤَٔ غًط١ اال٥تالف امل َطأرتاع ٚايُٓاشز ايصٓاع١ٝ مبٛدب خاال
(2004 )(2). 

))قإْٛ بطا٤ات االخرتاع  اىل طًاٜاغِ ايكإْٛ أٚمبٛدب ٖصا ايتعسٌٜ مت تػري  
صٓاف ايٓبات١ٝ ا٥ط املتها١ًَ ٚاألح عٓٗا ٚ ايسٚفصًَٛات غري املعٚايُٓاشز ايصٓاع١ٝ ٚامل

ٖٚصا َا  ،طع ايعطاقٞ قس مجع َٛضٛعات َتبا١ٜٓ  ي قإْٛ ٚاسسٕ املّؿا(( ٖٚهصا فازبسٜس٠
طع ايعطاقٞ املّؿ ٢عً ٚىليصيو نإ األ ،دطا١ٝ٥ َٓٗااإل ١تهطاض َٛاز نجري٠ ٚخاص ىلإ ٣از

 .يتهطاضاازٟ تفيمجٝع املٛاضٝع  ٢ٚضع قٛاعس عا١َ  ي بسا١ٜ ايكإْٛ يتطبل عً
خط قس قاّ بتٓعِٝ قٛاعس محا١ٜ طٟ فٗٛ اآصفُٝا ٜتعًل باملؿطع امل َاأ       

ٍٚ َط٠ َٔ خالٍ قإْٛ محا١ٜ سكٛم املًه١ٝ ايفهط١ٜ املصطٟ ضقِ صٓاف ايٓبات١ٝ ألاأل
ُا١ٜ االصٓاف حبسهاّ اشباص١ يأل ٘ع َٓبايهتاب ايطا صصخايصٟ  (،2002) يػ١ٓ (82)

١ ايتٓفٝص١ٜ يًكإْٛ املصنٛض ايصازض٠ بكطاض َٔ ض٥ٝؼ ٥شايال ضاف١ اىلباإل ازبسٜس٠ ايٓبات١ٝ
 .(2003)يػ١ٓ ( 1366) صبًؼ ايٛظضا٤ ضقِ

  
 
 

                          

 (.5/3/6860) ( بتاريخ6754عدد )ال /منشور في الوقائع  العراقية( 6)
 (.3/5/1003( بتاريخ )2872العدد ) /( منشور في الوقائع العراقية1)
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 ادلطهب انثانث
 شروط محايت األطىاف انىباتيت اجلذيذة

١ٝ ٜٓبػٞ تٛافط صبُٛع١ َٔ يهٞ ٜهٕٛ ايصٓف ايٓباتٞ دسٜطًا باسبُا١ٜ ايكاْْٛ       
ط بعطٗا تتعًل مبا١ٖٝ أٚ شات١ٝ ايصٓف ايٓباتٞ ٖٚٞ ايؿطٚط ، ٖٚصٙ ايؿطٚايؿطٚط

تتعًل بصات ايصٓف ايٓباتٞ ٚإمنا ْص عًٝٗا ايكإْٛ  خط ؾه١ًٝ الاملٛضٛع١ٝ، ٚايبعض اآ
  .َٔ أدٌ اضفا٤ اسبُا١ٜ ع٢ً ايصٓف ايٓباتٞ يصيو غٛف ْبشح  ي نٌ َٓٗا  ي فطع َػتكٌ

 انفرع األول
 انشروط ادلوضوعيت

ط املؿطع ايعطاقٞ  ي ايصٓف ايٓباتٞ يهٞ ؼبط٢ باسبُا١ٜ ايكا١ْْٝٛ إ ٜهٕٛ ٜؿرت        
 ايصٓف دسٜسًا َٚتُٝعًا َٚتذاْػًا ٚثابتًا.

 -:اٚال//ؾطط ازبس٠
ٜهٕٛ ٖٓاى طًب غابل َكسّ اىل َػذٌ األصٓاف  دس٠ ايصٓف ايٓباتٞ تعين إٔ ال         

ٚتعين . (1)اضٜذ اٜساع طًب ايتػذٌٝايٓبات١ٝ َٔ أدٌ محا١ٜ ايصٓف ايٓباتٞ ازبسٜس ست٢ ت
أٜطًا عسّ غبل ططح ايصٓف َٔ قبٌ يًتساٍٚ، ٚشيو ببٝع َٛاز ايتٓاغٌ، اٚ ايتهاثط 

بططٜك١ اخط٣ َٔ قبٌ   ايٓباتٞ يًصٓف، اٚ بٝع َٓتذات ضبصٍٛ ايصٓف أٚ مت ْكًٗا يًػري
 .(2)املطبٞ( أٚ مبٛافكت٘ ألغطاض اغتػالٍ ايصٓفاملػتٓبط )

صطٟ فكس ْص ع٢ً إٔ ايصٓف ايٓباتٞ ال ٜفكسٙ ؾطط ازبس٠ اشا أَا ايكإْٛ امل
مت ططح ٖصا ايصٓف أٚ تساٚي٘  ي مجٗٛض١ٜ َصط ايعطب١ٝ ملس٠ ال تعٜس ع٢ً غ١ٓ غابك١ ع٢ً 
تكسِٜ ايطًب، فإشا نإ ايططح أٚ ايتساٍٚ قس مت  ي اشباضز فٝذب إاّل تعٜس املس٠ ع٢ً غت 

                          

دار  ،6ط ،الوجيز في الحقوق الممكية الصناعية والتجارية ،د. عبداهلل حسين الخشروم( 6)
 .125ص ،1004 ،عمان ،وائل لمنشر

المادة )االولى/سادسًا( من ( عرف المشرع العراقي منتج الصنف )المستنبط( في نص 1)
شخص ))صناف الزراعية بانو: الفصل األول من قانون تسجيل واعتماد وحماية اال

 ساللة، صنف، ىجين((. طبيعي او معنوي يقوم باستنباط تركيب وراثي جديد
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ضاع١ٝ، نُا ال ٜفكسٙ ازبس٠ إشا مت بٝع٘ أٚ َٓح سل غٓٛات بايٓػب١ يػريٖا َٔ اسباصالت ايع
 .(1)اغتػالي٘ مبٛافك١ املطبٞ يًػري قبٌ َٓش٘ سل اسبُا١ٜ

فايبعض ٜط٣ إٕ ٖٓاى ؾططًا ًَُٗا ٜطتبط بؿطط ازبس٠ ٖٚٛ ؾطط ايػط١ٜ، إٟ إٔ  
ٜعٌ ايصٓف بعٝسًا عٔ عًِ ازبُٝع اىل إ ٜتِ اسبصٍٛ ع٢ً بطا٠٤ أٚ محا١ٜ ملدرتع٘ أٚ 

عين طٙ، ٖٚصٙ  ي سكٝك١ األَط مس١ نٌ االخرتاعات ألٕ إفؿا٤ ايػط١ٜ يالخرتاع عًَُٛا َٜبته
ٚعٓسٖا غٝفكس االخرتاع صفت٘  اأْ٘ ٜصبح ًَهًا يًذُٝع ٚإٔ بإَهاِْٗ اغتػالي٘ نُا ؾا٤ٚ

 .(2)االغتجُاض١ٜ اييت ٜتُتع بٗا طبرتع٘  بعس إٔ ٜصبح ي٘ سل اغت٦جاضٟ ميٓش٘ ي٘ ايكإْٛ
 -ايتُٝٝع:ثاًْٝا//ؾطط 

يتُتع ايصٓف ايٓباتٞ باسبُا١ٜ ٜؿرتط إٔ ٜهٕٛ َتُٝعًا فطاًل عٔ نْٛ٘ دسٜسًا،          
ٖٓا إٔ ٜهٕٛ ايصٓف طبتًفًا َٚتبآًٜا عٔ باقٞ األصٓاف ايٓبات١ٝ ع٢ً  ٚاملكصٛز بايتُٝٝع

عبٛ ميهٔ متٝٝعٙ بٛضٛح عٔ أٟ صٓف ْباتٞ َعطٚف غابكاً بؿهٌ عًين  ي تاضٜذ إٜساع 
، ٜٚعترب نصيو بٛد٘ خاص إشا أٚزع املطبٞ طًبًا سبُا١ٜ ايصٓف ايٓباتٞ، اٚ يكٝسٙ ايطًب

 ي ايػذٌ ايطمسٞ يألصٓاف ايٓبات١ٝ  ي أ١ٜ زٚي١ اعتباضًا َٔ تاضٜذ إٜساع ايطًب أٚ قٝس 
، ٖٚصا ٖٛ (3)ايصٓف ايٓباتٞ  ي ايػذٌ ايطمسٞ حبػب األسٛاٍ طاملا مت قبٍٛ َٓح اسبُا١ٜ

( َٔ ايفصٌ ايجايح / ضابعًا / َٔ قإْٛ بطا٤ات االخرتاع 4َٔ املاز٠ )َطُٕٛ ايفكط٠ )ب( 
ايعطاقٞ ايٓافص ايصٟ ٜٓص ع٢ً إٔ ايصٓف ايٓباتٞ ٜهٕٛ ممٝعًا ))حبٝح ؽبتًف اختالفًا 
ٚاضشًا عٔ أٟ صٓف آخط ٜهٕٛ َعطٚفًا بصٛض٠ ؾا٥ع١  ي تاضٜذ اٜساع ايطًب ٚبصف١ خاص١ 

تػذًٝ٘  ي غذٌ ضمسٞ يألصٓاف ايٓبات١ٝ  ي  ٚفإ أٟ اٜساع يطًب تػذٌٝ صٓف آخط أ
أٟ زٚي١ ػبعٌ شيو ايصٓف اآخط َعطٚفًا بصٛض٠ ؾا٥ع١ ابتسا٤ً َٔ تاضٜذ إٜساع ايطًب 

 ((. ٌٝ ايصٓف َٚٓح اسبل فٝ٘ يًُػتٓبطؾطٜط١ إٔ ٜرتتب ع٢ً ايطًب تػذ
صا ٚبصيو فإ املؿطع ايعطاقٞ قس أخص مبعٝاض ايٛضٛح يتُٝٝع األصٓاف ايٓبات١ٝ ٖٚ 

 .(7(  ي ْص املاز٠ )UPOVٜتُاؾ٢ َع َا شٖبت ايٝ٘ اتفاق١ٝ )

                          

 ( من القانون  المصري.681( المادة )6)
ية عمى وفق القانون تلنبا( د. محمد عبد الظاىر حسين، الحماية القانونية لألصناف ا1)

 .22، ص ىامش ص1002المصري والمعاىدات الدولية، 
 .11ص ،مصدر سابق ،د. حسام الدين الصغير( 2)
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أَا املؿطع املصطٟ فكس أخص ٖٛ أٜطًا مبعٝاض ايٛضٛح ٚإَها١ْٝ متٝٝع ايصٓف       
ايٓباتٞ ازبسٜس عٔ غريٙ َٔ األصٓاف املعطٚف١ ٚيٛ بصف١ ٚاسس٠ ظاٖط٠ نشس أز٢ْ نايًٕٛ 

 .(1)ٚاسبذِ ٚايطعِ
 -ثايجًا//ؾطط ايتذاْؼ :

ٜٓبػٞ إٔ ٜهٕٛ ايصٓف ايٓباتٞ ازبسٜس ٚاملتُٝع َتذاْػًا اٜطًا أٟ خصا٥ص٘          
ايٛضاث١ٝ ازبٖٛط١ٜ َتشس٠ أٚ َتٛافك١ بسضد١ ناف١ٝ َع َطاعا٠ االختالفات املتٛقع١ ٚاملػُٛح 
 بٗا  ي ْطام عًُٝات ايتهاثط مبع٢ٓ آخط سسٚخ ْٛع َٔ ايتٛافل  ي ٖصٙ ايصفات حبٝح ال

، (2) ٖصٙ ايصفات ازبسٜس٠ اييت تعس ٖٞ أغاؽ اعتباضٙ صٓفًا ْباتًٝا دسٜسًاٜٛدس اختالف  ي
( َٔ ايفصٌ ايجايح / ضابعًا / 4ٖٚصا َا أؾاض ايٝ٘ املؿطع ايعطاقٞ  ي ايفكط٠ )ت( َٔ املاز٠ )

َٔ قإْٛ بطا٤ات االخرتاع ايعطاقٞ ايٓافص بايكٍٛ ))إشا نإ َتذاْػًا حبٝح تهٕٛ صفات٘ 
١ بصٛض٠ ناف١ٝ َع َطاعا٠ أٟ تبأٜ ميهٔ تٛقع٘ ْتٝذ١ يًُُٝعات اشباص١ األغاغ١ٝ َتذاْػ

ٜؿرتط ايتذاْؼ املطًل ٚإمنا  اييت تتػِ بٗا ع١ًُٝ انجاضٙ((. ٚبصيو فإٕ املؿطع ايعطاقٞ ال
ٚ ي شات املع٢ٓ شٖب املؿطع املصطٟ  .ٜػُح بٛدٛز تبأٜ ٚاختالف ْتٝذ١ ع١ًُٝ ايتهاثط

  .( َٔ قإْٛ محا١ٜ سكٛم املًه١ٝ ايفهط١ٜ املصطٟ ايٓافص4( فكط٠ )192 ي ْص املاز٠ )
ٚدبسض اإلؾاض٠ إىل إ املٛقف ايصٟ اربصٙ نٌ َٔ املؿطع ايعطاقٞ ٚاملؿطع املصطٟ         

 .(3)1991( يػ١ٓ UPOVدا٤ ألغطاض ايتطابل َع االتفاق١ٝ ايسٚي١ٝ )
 -ضابعًا//ؾطط ايجبات :

ضت٘ ع٢ً االستفاظ بصفات٘ ٚخصا٥ص٘ املُٝع٠ ي٘ ٜكصس بجبات ايصٓف ايٓباتٞ قس         
 ي  عٓس تهطاض ظضاعت٘ ٚتٓاغً٘ أٟ عسّ تػٝري صفات٘ األغاغ١ٝ ْتٝذ١ تهاثطٙ املتتابع أٚ

                          

( 71( من قانون حماية الممكية الفكرية المصري رقم )2( الفقرة )681ينظر نص المادة )( 6)
 (.1001لسنة )

 .602ص ،مصدر سابق ،( د. عصام احمد البيجي1)
( عمى اعتبار الصنف النباتي متجانسًا )إذا كانت UPOV( من اتفاقية )7المادة ) ( تنص2)

مع مراعاة االختالفات المتوقعة  ،خصائصو االساسية متوافقة بدرجة كافية وغير متباينة
 في الخصائص األساسية لمصنف التي تتسم بيا عممية التكاثر(.
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ْٗا١ٜ نٌ زٚض٠ خاص١ بايتهاثط سٝح إٔ ثبات خصا٥ص ايٓبات تؤزٟ اىل ثبات ضبصٛي٘ 
  .(1)ٚايعا٥س َٓ٘
فصٌ ايجايح / ضابعًا / َٔ قإْٛ ( َٔ اي4ٚقس اؾاضت ايفكط٠ )خ( َٔ املاز٠ ) 

( َٔ 9ْص عًٝ٘ املاز٠ ) بطا٤ات االخرتاع ايعطاقٞ ايٓافص ٚبؿهٌ ٜتطابل متاَا َع َا
تتػري صفات٘ األغاغ١ٝ املتعًك١  ٚشيو بايكٍٛ: ))إ ال 1991( يعاّ UPOVاتفاق١ٝ )

فّٗٛ ايجبات ْتٝذ١ تهاثطٙ املتتابع، أٚ  ي ْٗا١ٜ نٌ زٚض٠ خاص١ بايتهاثط((. ٚال ؽبتًف َ
 ي ايكإْٛ املصطٟ َٔ َفَٗٛ٘  ي ايكإْٛ ايعطاقٞ غ٣ٛ إٔ املؿطع املصطٟ قس أؾاض اىل 
ضطٚض٠ ذبسٜس ايفرت٠ ايع١َٝٓ اييت ٜٓبػٞ إٔ ٜهٕٛ ايصٓف ضبتفعًا فٝٗا خبصا٥ص٘ 

ٚقس سسزت املس٠ بػٓتني أٚ زٚضتني ظضاعٝتني أُٜٗا أقٌ أٚ  ي ْٗا١ٜ نٌ زٚض٠  .االغاغ١ٝ
 .(2)اي١ ٚدٛز زٚض٠ َع١ٓٝ يًتهاثطتهاثط  ي س

 انفرع انثاوي
 انشروط انشكهيت

ست٢ ميهٔ محا١ٜ ايصٓف ايٓباتٞ ازبسٜس ٜػتٛدب تٛفط ؾطٚط ؾه١ًٝ إىل   
ايؿطٚط  ع٢ً تٛافط ٜكتصط داْب ايؿطٚط املٛضٛع١ٝ سٝح إٔ َتطًبات َٓح اسبُا١ٜ ال

  .يو َؿطٚع١ٝ َصسضٙاملٛضٛع١ٝ فكط ٚايؿطٚط ايؿه١ًٝ ٖٞ تػ١ُٝ ايصٓف ايٓباتٞ ٚنص
 -:. تػ١ُٝ ايصٓف ايٓبات1ٞ

ؽبتًط ايصٓف ايٓباتٞ  غِ ايعٓصط املُٝع يهٌ صٓف ٚيهٌ عٌُ ٚست٢ الٜعترب اال          
 بػريٙ َٔ األصٓاف األخط٣ ػبب ع٢ً املػتٓبط إ ٜػ٢ُ صٓف٘ باغِ َعني ٜطتبط ب٘ ٚال

 .(3)ٜٓفصٌ عٓ٘
ٝع ايصٓف ايٓباتٞ ازبسٜس عٔ غريٙ مي ض امسًايصيو ٜٓبػٞ ع٢ً املػتٓبط إٔ ؽبتا  

قطٜب َٓ٘ ٜهٕٛ َٛدٛزا  ي زاخٌ زٚي١ اسبُا١ٜ  َٔ األصٓاف املؿاب١ٗ ي٘ َٔ شات ايٓٛع أٚ
خاضدٗا ًٜٚتعّ املػتٓبط اغتعُاٍ ٖصٙ ايتػ١ُٝ عٓس ايكٝاّ بأٟ تصطف ع٢ً ايصٓف  اٚ

                          

 .134ص ،سابق مصدر ،( د. نوري حمد خاطر6)
( لقانون حماية حقوق 1002( لسنة )6255( من الالئحة التنفيذية رقم )653ادة )( الم1)

 (.1001( ( لسنة71الممكية الفكرية المصري رقم )
 .102ص ،مصدر سابق ،أبو الفتوح فريد حسن د. نصر( 2)
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 ؾدص آخط، أٚػبٛظ إ متؼ ايتػ١ُٝ سكٛم ايػري نإٔ تهٕٛ أغِ  ايٓباتٞ احملُٞ، ٚال
ػبٛظ إٔ تهٕٛ ايتػ١ُٝ صبطز اضقاّ َامل تهٔ  عال١َ دباض١ٜ َػذ١ً ممًٛن١ يًػري، ٚنصيو ال

عطفًا َػتكطًا يًتعطٜف بايصٓف إاّل أْ٘ ػبٛظ ازبُع بني اغتعُاٍ ايتػ١ُٝ اشباص١ يًصٓف 
ايٓباتٞ ٚعال١َ دباض١ٜ أٚ أٟ بٝإ آخط ع٢ً إٔ ٜهٕٛ ايتعطف ع٢ً ايتػ١ُٝ ممه١ٓ 

 .(1)ٚغ١ًٗ
نُا أؾاض املؿطع ايعطاقٞ إىل عسّ دٛاظ تػ١ُٝ ايصٓف ايٓباتٞ بتػ١ُٝ تتعاضض  

 زاب ايعا١َ أٚ تؤزٟ اىل ايًبؼ أٌٚ أٚ تتعاضض َع ايٓعاّ ايعاّ ٚاآَع أسهاّ ٖصا ايفص
 .(2)تطًٌٝ بؿإٔ خصا٥ص ايصٓف ايٓباتٞ أٚ قُٝت٘ أٚ َاٖٝت٘ أٚ بؿإٔ ١ٜٖٛ املػتٓبط

املًه١ٝ ايفهط١ٜ املصطٟ فكس أعط٢ تًُٝشًا هلصا ايؿطط أَا قإْٛ محا١ٜ سكٛم  
...... ٚإٔ ؼبٌُ تػ١ُٝ خاص١ .( بايكٍٛ: ))ٜؿرتط يًتُتع باسبُا192١ٜ ي ْص املاز٠ )

ب٘((. أَا ايال٥ش١ ايتٓفٝص١ٜ يًكإْٛ املصنٛض فكس فصًت  ي ٖصا ايؿإٔ بايٓص عًٝٗا  ي 
َا شٖب إيٝ٘ املؿطع ايعطاقٞ يصيو  ( ع٢ً عبٛ تتؿاب٘ ْػبًٝا َع167، 165،166املٛاز )

 غٛف ْتذٓب اشبٛض  ي تفاصًٝٗا دبٓبًا يًتهطاض.
ٚدبسض االؾاض٠ اىل ٚدٛز َالسع١  ي غا١ٜ اال١ُٖٝ هلا عالق١ بتػ١ُٝ ايصٓف ايٓباتٞ         

ازبسٜس، ٖٚٞ إعالّ ٚتبصري غري املػتًٗو بايصٓف ايٓباتٞ املعسٍ ٚضاثٝا َٔ خالٍ بٝإ 
ففٞ ايسٍٚ األٚضٚب١ٝ ٚايٛالٜات  .يصٓف ايٓباتٞ إشا نإ َعساًل ٚضاثًٝا فعاًلشيو  ي تػ١ُٝ ا

املتشس٠ األَطٜه١ٝ أصبشت تػ١ُٝ ايٓبات املعسٍ ٚضاثًٝا املططٚح يًتساٍٚ ٚايبٝع  ي احملالت 
ايعا١َ ادباضٜا سفاظا ع٢ً ايصش١ ايعا١َ ٚمحا١ٜ املػتًٗو ٚنصيو َطاعا٠ العتباضات ز١ٜٝٓ 

 .(3)ٚأخالق١ٝ
 

                          

 .661ص ،دون سنة ،المكتب الجامعي الجديد ،حماية حقوق الممكية الفكرية ،أنور طمبة( 6)
( من الفصل الثالث مكرر من قانون براءات االختراع العراقي 14نص المادة )ينظر ( 1)

 .النافذ
الموسوم  . وكذلك مؤلفو االخر664ص ،مصدر سابق ،عصام أحمد البيجي د.ينظر ( 2)

الناتجة عن تطبيقات اليندسة الوراثية في ضوء قواعد المسؤولية  بتعويض االضرار
؛ د. دانا حمو باقي 72، ص1005 ،االسكندرية ،شردار الجامعة الجديدة لمن ،المدنية

 .127ص ،سابق مصدر ،عبدالقادر
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 -:. َؿطٚع١ٝ املصسض2
َٔ ايؿطٚط ايؿه١ًٝ أٜطًا إٔ ٜهٕٛ املصسض ايٓباتٞ ايصٟ ؼبصٌ َٓ٘ املطبٞ ع٢ً           

ٜهٕٛ قس سصٌ عًٝ٘ بططٜك١ طبايف١  ايصٓف ايٓباتٞ ازبسٜس َؿطٚعًا ٚيٝؼ َػطٚقًا ٚإٔ ال
ٖصا يٓصٛص ايكإْٛ ٚهلصا ايؿطط ا١ُٖٝ نبري٠ ٚخاص١ بايٓػب١ يًسٍٚ ايٓا١َٝ، فبُٛدب 

ميهٔ يًؿطنات ايتابع١ يًسٍٚ املتكس١َ االغتشٛاش ع٢ً املٛاضز اسب١ٜٛٝ املٛدٛز٠  ايؿطط ال
 ي ايسٍٚ ايٓا١َٝ إاّل مبٛافك١ ٖصٙ ايسٍٚ ٚإاّل عّس شيو َٔ قبٌٝ ايػطق١ ٚبايتايٞ ع٢ً َػذٌ 

 .(1)األصٓاف ايٓبات١ٝ ضفض ايتػذٌٝ باعتباض عسّ َؿطٚع١ٝ املصسض
ا١ْْٝٛ َٓاغب١ ملٓع قطص١ٓ املٛاضز ايٛضاث١ٝ ايٓبات١ٝ ْص ففٞ اطاض ٚضع آيٝات ق 

( َٔ قإْٛ محا١ٜ سكٛم املًه١ٝ ايفهط١ٜ ع٢ً ايتعاّ املطبٞ 200املؿطع املصطٟ  ي املاز٠ )
عٓس تكسمي٘ طًب اسبُا١ٜ ايهؿف عٔ املصسض ايٛضاثٞ ايصٟ اعتُس عًٝ٘ عٓس ابتهاض ايصٓف 

فت٘ ايٛضاث١ٝ ٚاملعًَٛات االخط٣ املتعًك١ املطاز محاٜت٘، ْٚٛع٘ ٚفصًٝت٘ ٚدٓػ٘، ٚص
 بصيو املصسض يًتأنس َٔ أْ٘ قس سصٌ عًٝٗا بططٜك١ َؿطٚع١ ٚفكا يًكإْٛ. 

أَا بايٓػب١ يًُؿطع ايعطاقٞ فال ٜتطُٔ ْص مماثٌ، ٚإٔ نإ شيو ٜؤزٟ بٓا إىل          
١ٝ َٔ االعتسا٤ ايكٍٛ بإ عسّ اٜطاز املؿطع ايعطاقٞ ْصٛص ؼبُٞ مبٛدبٗا املصازض ايٛضاث

 ٚايكطص١ٓ متجٌ اسس٣ أِٖ أٚد٘ ايكصٛض  ي ايكإْٛ ايعطاقٞ.
ْٓا ْط٣ إْ٘ نإ َٔ االفطٌ ع٢ً املؿطع ايعطاقٞ إٔ ٜكّٛ مبعازب١ ٖصٙ ٚعًٝ٘ فإ        

ٚخاص١ إٔ االتفاقٝات ايسٚي١ٝ تعطٞ اسبل  ،املػأي١ ٚايٓص عًٝٗا اغ٠ٛ باملؿطع املصطٟ
 .(2)ط١ٝٓ ع٢ً عبٛ ميهٔ محا١ٜ ٚصٕٛ ٖصٙ املٛاضزيًسٍٚ  ي ٚضع تؿطٜعاتٗا ايٛ

 
 
 
 
 
 

                          

بحث منشور في  ،حماية األصناف النباتية واثرىا في الدول النامية ،نوفل سميمان حاجي( 6)
 . 158ص ،1008 ،تصدر عن جامعة دىوك ،مجمة جامعة دىوك

 .6886( لسنة  UPOVلية )( من االتفاقية الدو 1( الفقرة )4ينظر نص المادة )( 1)
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 ادلبحث انثاوي
 وسائم محايت األطىاف انىباتيت اجلذيذة

ربٍٛ  فإْٗاباعتباضٖا سكًا َٔ سكٛم املًه١ٝ ايفهط١ٜ  إٕ األصٓاف ايٓبات١ٝ        
طف فٝٗا َطبٞ ايصٓف ايٓباتٞ سكًا اغت٦جاضًٜا  ي اغتعُاهلا ٚاغتػالهلا ٚايتص َػتٓبطٗا أٚ

يهْٛٗا سل َعٟٓٛ شٚ ق١ُٝ َاي١ٝ ٚ ي املكابٌ تفطض َٔ خالٍ اسبُا١ٜ املُٓٛس١ يألصٓاف 
ايٓبات١ٝ ايتعاًَا ع٢ً عاتل ايػري َط١ُْٛ َٓع ايػري َٔ االعتسا٤ ع٢ً اسبل االغت٦جاضٟ 
ملػتٓبط ايصٓف ايٓباتٞ ازبسٜس ٚاسرتاَٗا ٚأٟ إخالٍ بٗصا االيتعاّ قس ٜؤزٟ إىل قٝاّ 

 ي١ٝ. املػؤٚ
ٚغبٌ محا١ٜ األصٓاف ايٓبات١ٝ ازبسٜس٠ َتعسز٠ إش باإلَهإ إقا١َ املػؤٚي١ٝ          

مبٛدب ايكٛاعس  ايعا١َ  ي ايكإْٛ املسْٞ، ٚشيو يعسّ تٓعِٝ محا١ٜ ايصٓف ايٓباتٞ 
يتعاّ ابٓصٛص خاص١ ساٍ االعتسا٤ عًٝٗا. ٚقٝاّ املػؤٚي١ٝ املس١ْٝ قس تٓؿأ عٔ إخالٍ ب

شٝح ٚتػ٢ُ باملػؤٚي١ٝ ايعكس١ٜ، ٚنُا ميهٔ إٔ تكّٛ مبكتط٢ خطم ْاؾ٧ عٔ عكس ص
ايتعاّ ٜفطض٘ ايكإْٛ ٚتسع٢ باملػؤٚي١ٝ ايتكصري١ٜ. ٚفطاًل عٔ اسبُا١ٜ املُٓٛس١ مبٛدب 

 ايكٛاعس ايعا١َ ميهٔ محا١ٜ األصٓاف ايٓبات١ٝ مبكتط٢ قٛاعس املًه١ٝ ايفهط١ٜ.
ٖصا املبشح ع٢ً ثالث١ َطايب، فٓتٓاٍٚ  ي تكسّ غٛف ْكّٛ بتكػِٝ  ٚع٢ً ض٤ٛ َا         

ايعكس ٚأَا  ي املطًب ايجاْٞ فٓصنط اسبُا١ٜ َٔ خالٍ  املطًب األٍٚ اسبُا١ٜ  ي إطاض
املػؤٚي١ٝ ايتكصري١ٜ ْٚبني  ي املطًب ايجايح اسبُا١ٜ مبكتط٢ قٛاعس املًه١ٝ ايفهط١ٜ ٚشيو 

عٔ ططٜل بطا٤ات االخرتاع ٚعبسز بتكػُٝ٘ اىل ثالث١ فطٚع، فٓبشح  ي ايفطع األٍٚ اسبُا١ٜ 
 ي ايفطع ايجاْٞ اسبُا١ٜ عٔ ططٜل ْعاّ قاْْٛٞ خاص ٚفعاٍ ْٚتٓاٍٚ  ي ايفطع ايجايح 

 .اسبُا١ٜ عٔ ططٜل ْعاّ َعزٚز َعٜر َٔ ْعاّ بطا٤ات االخرتاع ْٚعاّ قاْْٛٞ خاص ٚفعاٍ
 ادلطهب األول

 احلمايت يف اطار انعقذ
ٚدٛز عكس صشٝح تطُٔ ايتعاَات َع١ٓٝ ايتعّ بٗا نٌ تفرتض املػؤٚي١ٝ ايعكس١ٜ          

َٔ طط ي ايعكس فإشا نإ اْعكاز  ايعكس صشٝشًا ٚذبسز َطُْٛ٘ فإْ٘ ٜصبح ٚادب ايتٓفٝص 
ٜكع ع٢ً عاتك٘ َٔ ايتعاَات  فايك٠ٛ املًع١َ يًعكس تكتطٞ قٝاّ نٌ ططف فٝ٘ بتٓفٝص َا

ٚدٛز ضطض ْاؾ٧ ْتٝذ١ اخالٍ  ٚنُا تفرتض اٜطًا .ٜٛدب٘ سػٔ اي١ٝٓ بططٜك١ تتفل َع َا
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َٚٔ املعًّٛ إ َٓح ؾٗاز٠ اسبُا١ٜ يًصٓف ايٓباتٞ . (1)بايتعاّ عكسٟ َتٛيس عٔ ايعكس
ازبسٜس ربٍٛ صاسبٗا سكًا اغت٦جاضًٜا َٔ غًط١  ي اغتعُاٍ ايصٓف، ٚاغتػالهلا ٚناف١ 

هلا يًػري عٔ َٔ بٝع ٖٚب١ ٚضٖٔ ٚنصيو ايتٓاظٍ عٔ سل اغتػال بأْٛاعٗاايتصطفات ايكا١ْْٝٛ 
ططٜل ايرتخٝص يصيو فإٕ ايصٓف ايٓباتٞ احملُٞ تطز عًٝٗا عكٛز عسٜس٠ ٚطبتًف١، ٚإ 
ايعالق١ ايكا١ْْٝٛ بني َطبٞ ايصٓف ايٓباتٞ َٚٔ ٜطخص ي٘ املطبٞ باغتػالٍ سكٛق٘ اٚ 

ايتٓاظٍ ٖٛ  ٜتصطف ي٘ بٗا ٜٓعُٗا ايعكس املربّ بُٝٓٗا ٖٚصا  ٜعين إ عكس ايرتخٝص أٚ
 .(2)تب عًٝ٘ اسبكٛم ٚااليتعاَات املتكاب١ً بني ططفٝ٘ايصٟ ٜرت

ٚتٓعكس املػؤٚي١ٝ ايعكس١ٜ عٓس إخالٍ أٟ ططف َٔ أططاف ايعكس ألسس االيتعاَات   
تٛفطت أضناْٗا، ٚتتُجٌ أضنإ املػؤٚي١ٝ ايعكس١ٜ  ي  املفطٚض١ عًٝ٘ مبكتط٢ ايعكس إشا َا

ايٓاتر عٔ ٖصا   ي تٓفٝص ايتعاَ٘ ٚايططضاشبطأ املتُجٌ  ي اإلخالٍ ايصازض َٔ أسس ايططفني 
 اشبطأ ٚايعالق١ ايػبب١ٝ اييت تطبط بني اشبطأ ٚايططض.     

فاشبطأ ايعكسٟ ٖٛ عسّ تٓفٝص املتعاقس ٚاخالي٘ اليتعاَ٘ ايٓاؾ٧ عٔ ايعكس،            
ٝص ايتٓفٝص املعٝب، ٚنصيو ايتٓف ٜٚتُجٌ شيو  ي عس٠ صٛض َٔ عسّ ايتٓفص ايهًٞ أٚازبع٥ٞ أٚ

قاّ  بعط٘ أٚ املتأخط ٚبصيو فإٕ  اشبطأ ايعكسٟ ؼبصٌ إشا مل ٜٓفص املسٜٔ ايتعاَ٘ نً٘ أٚ
فًٛ نإ ايعكس املربّ ؽبص ايرتخٝص ، (3)املتفل عًٝ٘ بتٓفٝصٙ ع٢ً ٚد٘ ؽبايف ايٓشٛ

املهإ  اغتػالٍ ايصٓف  ي غري باغتػالٍ ايصٓف ايٓباتٞ َجاًل فإٕ اإلخالٍ ٜأخص صٛض
االَتٓاع عٔ أزا٤ املكابٌ  خاضز َس٣ ْٚطام ازبػطا ي احملسز يالغتػالٍ، أٚ املتفل عًٝ٘، أٚ

َتأخط ٚنُا ًٜتعّ َػتػٌ ايصٓف بعسّ  املايٞ املتفل عًٝ٘، أٚ أزا٥٘ بؿهٌ َٓكٛص أٚ
ايتٓاظٍ عٔ سل االغتػالٍ بأٟ ؾهٌ َٔ األؾهاٍ إىل ؾدص آخط إال مبٛافك١ املطبٞ َٚٓع 

                          

مؤسسة لجون لمنشر  ،1ط ،الجزء الثاني ،المسؤولية المدنية ،د. مصطفى العوجي( 6)
 ،سابق مصدر ،الفتوح فريد حسن أبو ؛ د. نصر18ص ،6885 ،لبنان ،والتوزيع

 .110ص
 .266ص ،سابق مصدر ،( د. دانا حمو باقي عبدالقادر1)
دار الجامعة الجديدة  ،مصادر االلتزام ،لتزاممة لالالنظرية العا ،( د. محمد حسين منصور2)

 .282ص ،1005 ،االسكندرية ،لمنشر
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ٜفتح اجملاٍ  ايتعطف ع٢ً أغطاضٙ ٚتطنٝبت٘ ست٢ ال ٚايػري َٔ االعتسا٤ ع٢ً ايصٓف أ
 .(1)يًكطص١ٓ أٚ االغتعُاٍ غري املؿطٚع

ٚتبني فُٝا تكسّ إ اشبطأ ايعكسٟ يٝؼ إال إخالٍ بتٓفٝص ايتعاّ ْاؾ٧ عٔ ايعكس، 
ايصٟ ٜتطًب  ايتعاّ بتشكٝل ْتٝذ١ ٚيٝؼ ببصٍ ايعٓا١ٜ، األَط ٚااليتعاّ ايصٟ عبٔ بصسزٙ ٖٛ

 .(2)طباًل بصيو االيتعاّ تٓفٝص ايتعاَ٘ ٚاال ُعّس خص يَ٘ٔ املط
 ايصٓف ايٓباتٞ ٚتطنٝبت٘، أٚ ٚعًٝ٘ فإ ايتعاّ املػتػٌ بعسّ افؿا٤ أغطاض   

 متهني ايػري َٔ االطالع عًٝ٘ ٜعترب ايتعاَا بتشكٝل ْتٝذ١ ٚيٝؼ صبطز بصٍ عٓا١ٜ، اش ال
ٜت٘ يًتدًص َٔ املػؤٚي١ٝ  ي ٚغع٘ َٔ دٗس يًشفاظ ع٢ً ايصٓف ٚغط ٜهفٞ اثبات بصٍ َا

ٚإشا ٚقع اخالٍ بايتعاّ ، (3)ايٓتٝذ١ اييت ٖٞ عسّ االفؿا٤ فعاًل ٚإمنا ألبس ذبكٝل ايػا١ٜ أٚ
فإٕ عب٤ اثبات٘ ٜكع ع٢ً عاتل املطبٞ تطبٝكًا يًكاعس٠ ايعا١َ  ي اإلثبات إٔ ايب١ٓٝ ع٢ً 

كإْٛ ٜفرتض خطأ املسعٞ، ٖٚٓا املطبٞ ٖٛ املسعٞ فعًٝ٘ اإلثبات فإشا اثبت شيو فاي
 ثبات ايعهؼ، ٚشيو إَا بإثبات عسّ ٚدٛز اإلخالٍ أٚتػٌ، إال إٔ ٖصا االفرتاض قابٌ إلاملػ

أٟ إٔ ٜجبت إ عسّ تٓفٝصٙ  ،ث٘إثبات ايػبب األدٓيب، نٛدٛز ق٠ٛ قاٖط٠ أزت اىل سسٚ
 ٜهفٞ يكٝاّ إال أْ٘ ال، (4)ٜعٛز شبطأ صازض َٓ٘ بٌ بػبب خاضز عٔ إضازت٘ يتعاَ٘ الال

اشبطأ َٔ داْب املػتػٌ بٌ ألبس  املػؤٚي١ٝ ايعكس١ٜ صبطز اإلخالٍ بتٓفٝص ايعكس أٚ تٛفط
َٔ ٚدٛز ضطض إش إٔ املػؤٚي١ٝ املس١ْٝ بؿهٌ عاّ تسٚض َع ايططض ٚدٛزًا ٚعسًَا ٚؾس٠ً 

ٜٚكع عب٤ إثبات ايططض نكاعس٠ عا١َ ع٢ً املطبٞ ، (5)ٚضعفًا، فال َػؤٚي١ٝ سٝح ال ضطض
ٟ ٜسعٝ٘ ٖٓا ٚاغتجٓا٤ً فكس أعف٢ ايكإْٛ املطبٞ َٔ عب٤ إثبات ايططض  ي باعتباضٙ ٖٛ ايص

ٙ اسباي١ ًٜعّ ايكإْٛ املػتػٌ ساي١ َا إشا نإ ضبٌ االيتعاّ َبًؼ َٔ ايٓكٛز ففٞ ٖص
املسٜٔ بسفع فٛا٥س عٔ املس٠ اييت تأخط فٝٗا عٔ ايسفع ٜٚكاٍ يًفٛا٥س  ي ٖصٙ  عتباضٙ ٖٛبا

                          

 .110ص ،سابق مصدر ،ابو الفتوح فريد حسن د. نصر( 6)
 ،في نظرية االلتزام د. عبدالمجيد الحكيم وعبدالباقي البكري ومحمد طو البشير، الوجيز( 1)

 .654ص ،6870 ،بغداد ،ونية لمنشرالمكتبة القان ،لتزاماال مصادر ،الجزء األول
 .116ص ،سابق مصدر ،أبو الفتوح فريد حسن د. نصر( 2)
مصادر  ،الجزء األول ،الوسيط  في شرح القانون المدني ،( د. عبدالرزاق أحمد السنيوري3)

 .428ص ،1003 ،اإلسكندرية ،منشأة المعارف ،دون رقم طبعة ،لتزاماال
 .656ص ،سابق مصدر ،اقي البكري ومحمد طو البشيرد. عبدالمجيد الحكيم وعبدالب( 4)



 (19( ، السنة )86( ، العدد )91مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد )

Rafidain Of Law Journal, Vol. (19), No. (68), Year (21) 

311 

عتباضٖا ضنًٓا َٔ أضنإ ا ػبب تٛافط ايعالق١ ايػبب١ٝ بانُ ١اسباي١ بايفٛا٥س ايتأخريٜ
املػؤٚي١ٝ ايعكس١ٜ، ٚاييت  تكتطٞ ٚدٛب إٔ ٜهٕٛ ايططض ْاؾ٦ًا عٔ خطأ املسٜٔ، فإشا مل 

املػؤٚي١ٝ ايعكس١ٜ ٖٚٞ تٓكطع إشا  ٜتشكل شيو، أٚ اْكطعت ايعالق١ ايػبب١ٝ ٖصٙ فال تكطض
ايصٟ ٚقع  نايك٠ٛ  اإلخالٍ ايعكسٟ ٚبني ايططض ٖٛتسخٌ غبب أدٓيب بني عسّ ايتٓفٝص ايصٟ 

 .(1)فعٌ ؾدص ثايح اسبازخ ايفذا٥ٞ أٚ ايكاٖط٠، أٚ
سٝح ٜػأٍ  ٜٚرتتب ع٢ً قٝاّ املػؤٚي١ٝ ايعكس١ٜ دعا٤ ٜتُجٌ بايتعٜٛض،  

عتباضٖا ْتٝذ١  ضطاض املباؾط٠ ٚاملتٛقع١ فكط، بايتعاّ ايعكسٟ عٔ االاملتعاقس ايصٟ أخٌ باال
طبٝع١ٝ يًدطأ ايعكسٟ َٚٔ زٕٚ إٔ تؿٌُ االضطاض املباؾط٠ غري املتٛقع١ إاّل إشا نإ اخالي٘ 

املباؾط نً٘ َتٛقعًا أّ غري َتٛقع  ْادبًا عٔ غـ أٚ خطأ دػِٝ، فعٓس٥ص ٜػأٍ عٔ ايططض
 .(2)َٔ خػاض٠ السك١ اٚ نػب فا٥ت

 ادلطهب انثاوي
 ظرييتاحلمايت مه خالل ادلسؤونيت انتق

ٜهٕٛ  ٚإٔ إشا ناْت املػؤٚي١ٝ ايعكس١ٜ تفرتض ٚدٛز عكس بني املتططض ٚاملػؤٍٚ،      
عتسا٤ ػؤٚي١ٝ ايتكصري١ٜ تكّٛ عٓس ٚقٛع ايتعاّ عكسٟ فإٕ املايططض ْاؾ٦ًا عٔ اإلخالٍ با

ْفطاز َٔ داْب ؾدص االع٢ً اسبكٛم اييت ؽبتص بٗا َػتٓبط ايصٓف ايٓباتٞ ع٢ً ٚد٘ 
إش بإعطا٤ َػتٓبط . (3)ٞ َٔ زٕٚ إٔ ٜطتبط باملطبٞ بأ١ٜ ضابط١ عكس١ٜأدٓيب عٔ املطب

َٔ َباؾط٠ أٟ عٌُ َٔ األعُاٍ  ايصٓف ايٓباتٞ ؾٗاز٠ سل االغت٦جاضٟ ميٓع ايػري
ايتهاثط، ايعطض يًبٝع أٚ  ألغطاضاإلنجاض(، ايت١٦ٝٗ ٠ قاًْْٛا َٔ اإلْتاز، ٚايتٛيٝس )احملعٛض

، (4)ايتدعٜٔ ألٟ َٔ األغطاض املصنٛض٠  ي ٖصٙ ايفكط٠ ايتػٜٛل، ايتصسٜط، االغترياز، أٚ
ٚخبالف٘ تٓعكس املػؤٚي١ٝ ايتكصري١ٜ إشا َا تٛافطت أضناْٗا َٔ خطأ ٚضطض ٚعالق١ غبب١ٝ 

                          

العممية  الدار ،1ط ،مصادر االلتزام ،النظرية العامة لاللتزامات ،د. امجد محمد منصور( 6)
 .671، ص1006  ،عمان ،لمنشر والتوزيع

( 6846( لسنة )30( من القانون المدني العراقي رقم )658( من المادة )2الفقرة )( 1)
 المعدل.

 .116ص ،سابق مصدر ،الفتوح فريد حسن . نصر ابود( 2)
 ( من قانون تسجيل واعتماد وحماية األصناف الزراعية العراقي.66( المادة )3)
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عتسا٤ ، ٜٚكع ع٢ً املطبٞ عب٤ إثبات اضتهاب ايػري يًدطأ ايصٟ ٜؿهٌ ا(1)بني اشبطأ ٚايططض
 ٟ ٜطتبط باشبطأ بصٛض٠ َباؾط٠.ع٢ً سك٘ االغت٦جاضٟ ٚاملٓتر عٓ٘ ايططض ٚايص

َٔ أِٖ تطبٝكات املػؤٚي١ٝ ايتكصري١ٜ اييت ، (2)ٚتعس املٓافػ١ غري املؿطٚع١ 
تفرتض ٚدٛز ططفني مياضغإ أْؿط١ َتكاضب١ أٚ ٜكسَإ َٓتذات َتُاث١ً يًذُٗٛض، ٚيصيو 

طٚع١، املؿ فإْ٘ َٔ املتصٛض قٝاّ املػؤٚي١ٝ ايتكصري١ٜ اغتٓازًا اىل زع٣ٛ املٓافػ١ غري
غا٠٤ ٔ ايبصٚض فتعُس اسس٣ ايؿطنتني اإلغتٓباط أْٛاع َع١ٓٝ َنُا  ي ساي١ قٝاّ ؾطنتني با

زعا٤ات ناشب١ َٔ ؾأْٗا خًل ايًبؼ ٚإضعاف تذات ايؿطن١ األخط٣ َٔ خالٍ ْؿط اإىل َٓ
ايجك١ سٍٛ تًو ايؿطن١ َٚٓتذاتٗا نإٔ تسعٞ بإٔ ٖصٙ ايبصٚض تػبب اَطاضًا إىل ايرتب١ اييت 

 بإفؿا٤ أغطاض قٝاّ ايػري األَطاض ع٢ً املس٣ ايطٌٜٛ أٚ ْػإأْٗا تػبب يإل ٝٗا أٚتعضع ف
. ٚبصيو فإ َٔ (3)ايصٓف ايٓباتٞ بعس االطالع عًٝٗا بأٟ صٛض٠ َٔ ايصٛض ٚغري شيو

املؿطٚع١ إاّل إٔ  ٚغا٥ٌ محا١ٜ سكٛم َػتٓبط ايصٓف ايٓباتٞ ٖٞ زع٣ٛ املٓافػ١ غري
ايكٛاعس ايعا١َ  ي املػؤٚي١ٝ ايتكصري١ٜ، ٚشيو يعسّ  أغاؽ ٖصٙ ايسع٣ٛ تهٕٛ مبكتط٢

املؿطٚع١، فكإْٛ ايتذاض٠  ٚدٛز ْصٛص خاص١ تع٢ٓ بتٓعِٝ أسهاّ املٓافػ١ غري
املؿطٚع١،  ( مل ؼبتٛ تٓعًُٝا يسع٣ٛ املٓافػ١ غري1984( يػ١ٓ )30ايعطاقٞ ايٓافص ضقِ )

 ايٓافص بؿإٔ املٓافػ١ غري ( َٔ ايكإْٛ املسْٞ ايعطاق204ٞيصيو تطبل أسهاّ املاز٠ )
اييت تٓص إ: ))نٌ تعس ٜصٝب بأٟ ضطض ٜػتٛدب ايتعٜٛض((. ٖٚصا ٖٛ  املؿطٚع١

َٛقف املؿطع املصطٟ اٜطًا َٔ عسّ تطُٔ قٛاعسٙ ْصٛصًا خاص١ ٜٓعِ َٔ خالهلا 
املؿطٚع١، يصيو ٜصاض بؿأْٗا إىل تطبٝل قٛاعس املػؤٚي١ٝ ايتكصري١ٜ  زع٣ٛ املٓافػ١ غري

                          

  .161ص ،سابق مصدر ،د. عبدالمجيد الحكيم وعبد الباقي البكري( 6)
 المشروعة ىي تمك المنافسة التي تقع جراء أي فعل يتعارض مع يقصد بالمنافسة غير( 1)

 معطيات التعامل التجاري سواء كانت تمك المعطيات مقررة بحكم القواعد القانونية، أو
ولمزيد من التفاصيل راجع د. باسم  .بحكم القواعد المتعارف عمييا في البيئة التجارية

، 1004 ،بغداد ،المكتبة القانونية ،القسم األول ،القانون التجاري ،محمد صالح
 .657ص

 .111ص ،سابق مصدر ،فتوح فريد حسنال د. نصر أبو( 2)
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( اييت 1948( يػ١ٓ )131( َٔ ايكإْٛ املسْٞ املصطٟ ضقِ)163املاز٠ ) مبٛدب ْص
 (1)تٓص ع٢ً إٔ: ))نٌ خطأ غبب ضطضًا يًػري ًٜعّ َٔ أضتهب٘ بايتعٜٛض((.

زع٣ٛ املٓافػ١ غري املؿطٚع١ ع٢ً قٛاعس  (2)ٚقس أغؼ ايكطا٤ املصطٟ 
عتسا٤ تعس عُاًل ٜؿهٌ ااملؿطٚع١  إٔ املٓافػ١ غريٚي١ٝ ايتكصري١ٜ ٚشيو ع٢ً اعتباض املػؤ

ٜٝسًا َٔ قبٌ داْب َٔ ايفك٘ حبذ١ عسّ نفا١ٜ قٛاعس سل ايػري، إّيا إٔ شيو مل ًٜل تأ ع٢ً
املؿطٚع١ إش مبٛدب٘ ميهٔ درب ايططض  املػؤٚي١ٝ ايتكصري١ٜ يتأغٝؼ زع٣ٛ املٓافػ١ غري

َٔ  ع١ تصٖب إىل ابعساملؿطٚ َٔ خالٍ ايتعٜٛض فشػب،  ي سني إٔ زع٣ٛ املٓافػ١ غري
طٚع١  ي املػتكبٌ ناسبهِ املؿ رباش اإلدطا٤ات ايالظ١َ ملٓع املٓافػ١ غريشيو، ٚشيو با

 ىلإال أْٓا عبػب إْ٘ بإَهإ ايكطا٤ إٔ ؼبهِ ا (3)عتسا٤ فطاًل عٔ ايتعٜٛض.بٛقف اال
داْب ايتعٜٛض بٛقف االعتسا٤ نإسس٣ َٛدبات ايتعٜٛض. َٚٔ ٖصا املٓطًل فإٔ أضنإ 

املؿطٚع١ تتشسز  ي ض٤ٛ أضنإ املػؤٚي١ٝ ايتكصري١ٜ، ٖٚٞ اشبطأ  زع٣ٛ املٓافػ١ غري
ٚايططض ٚايعالق١ ايػبب١ٝ بني اشبطأ ٚايططض، ٚإٔ َٔ أزم ٚأِٖ عٓاصط زع٣ٛ املٓافػ١ 

املؿطٚع١ ٖٞ ضنٔ اشبطأ ألٕ األصٌ  ي ايٓؿاط ايتذاضٟ ٖٞ سط١ٜ املٓافػ١، فُٔ  غري
دط٠ بٗا بٗسف ْٛع َعني َٔ األصٓاف ٚاملتاايطبٝعٞ إٔ ٜٛدس تٓافؼ بني ايتذاض  ي إْتاز 

إال إٔ ٖصٙ اسبط١ٜ  ي املٓافػ١ غري َطًك١، إش . (4)ات ع٢ً شيو املٓترإدطا٤ أفطٌ ايتشػٝٓ
صٍٛ املتعاضف عًٝٗا ٖا قٛاعس ايٓعا١ٖ، ٚايعازات، ٚاألتتكٝس باسبسٚز املؿطٚع١  اييت تتشسز

َؿطٚع١ ترتتب عًٝٗا  ٓافػ١ غري ي ايب١٦ٝ ايتذاض١ٜ فهٌ خطٚز عٔ ٖصٙ ايكٛاعس ٜعس َ
 .(5)املػؤٚي١ٝ

                          

الجامعي  دار الفكر ،أصول القانون التجاري ،( د. مصطفى كمال طو ووائل أنور بندق6)
 .554، ص1006 ،سكندريةلمنشر، اال

النيضة العربية  دار ،دون رقم طبعة ،الوسيط في القانون التجاري ،( د. عمر فؤاد عمر1)
 .218، ىامش الصفحة 1007 ،القاىرة ،لمنشر

 22مصدر سابق، ص ،( د. عمر فؤاد عمر2)
 .262ص ،سابق مصدر ،( د. دانا حمو باقي عبدالقادر3)
 .660ص ،سابق مصدر ،د. باسم محمد صالح( 4)
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عًٝ٘ ايفك٘  ، إال إٔ َا أغتكط(1)ٚع٢ً ايطغِ َٔ تعسز اآضا٤  ي ذبسٜس َع٢ٓ اشبطأ 
 .(2)(يتعاّ قاْْٛٞ غابل ٜصسض عٔ إزضاىطأ ايتكصريٟ ٜكصس ب٘: )إخالٍ باٖٛ إٔ اشب
سُٖا عٓصط ٜٚتطح َٔ ٖصا ايتعطٜف إٔ اشبطأ ايتكصريٟ ٜتشًٌ إىل عٓصطٜٔ أس 

ايتُٝٝع يس٣  االزضاى أٚ تٛافط َعٟٓٛ ٖٛ األخط َازٟ ٖٚٛ اإلخالٍ بٛادب قاْْٛٞ، ٚايعٓصط
ٕ املٓافػ١ تعس خطأ ٜػتٛدب املػؤٚي١ٝ اعتُازًا ع٢ً ٚميهٔ ايكٍٛ بأ (3)َطتهب اشبطأ.

ٝاض قٛاعس ايٓعا١ٖ ٚاالعطاف ٚايعازات املتعاضف عًٝٗا  ي ايب١٦ٝ ايتذاض١ٜ، ٚشيو يعسّ ٚدٛز َع
ٚع٢ً شيو فإٕ أٟ عٌُ ٜتعاضض َع ايعازات  .ؼبسز شيو  ي ايكإْٛ ايتذاضٟ ايعطاقٞ

. ٜٚطدع يًكطا٤ ٚاالعطاف املتعاضف عًٝٗا ٚقٛاعس ايٓعا١ٖ ٜعس خطأ َٛدب يًُػؤٚي١ٝ
َؿطٚع َٔ أعُاٍ املٓافػ١، ٚبصيو فإ  غري َا ٜعس َؿطٚعًا أٚ عتباضغًط١ تكسٜط١ٜ  ي ا

 ٖصٙ االعُاٍ ٚاملُاضغات ٜكع ع٢ً ناٌٖ َػتٓبط ايصٓف عب٤ إثبات صف١ اشبطأ  ي
ْ٘: )أش٣ ٜصٝب أَا ايططض فٝعطف بأ. (4)ايٓباتٞ ْعطًا يعسّ ذبسٜسٖا َٔ داْب املؿطع

ٖٚٛ ايطنٔ ايجاْٞ َٔ أضنإ زع٣ٛ املٓافػ١ . (5)ايؿدص  ي سك٘ أٚ َصًش١ َؿطٚع١ ي٘(
طأ بٌ ػبب إٔ ٜٛدس ضطض كع  اشبفال ٜهفٞ يتشكٝل املػؤٚي١ٝ إٔ ٜ ،املؿطٚع١ غري
َتٛقع   غري ْتفا٥٘ تٓفٞ املػؤٚي١ٝ، ٚألبس َٔ إ ٜهٕٛ ايططض َباؾطًا َتٛقعا نإ أٚٚبا

تعٜٛض عٔ ايططض احملتٌُ ٖٚٛ ايططض ايصٟ مل اٚ ي املػتكبٌ، مما ٜعين اْ٘ ي ٚضبككا سااًل
َصًش١ َاي١ٝ  ٚٚألبس اٜطًا إٔ ٜصٝب ايططض سكًا أ ،ٜٛدس َا ٜؤنس ٚقٛع٘ َػتكبال ٜكع ٚال

ض أٚ ٚايططض قس ٜهٕٛ َازًٜا ٜرتتب عًٝ٘ إسبام خػاض٠ باملططٚ (6)َؿطٚع١ يًُططٚض
 غتػالٍ ايصٓف ايٓباتٞ َٔ خالٍ املٓافػ١ غريتفٜٛت٘ نػب ْتٝذ١ ضٝاع فطص ا

ً ناألش٣ ايٓفػٞ أٚ األزبٞ ايصٟ قس ًٜشل باملػتٓبط   املؿطٚع١ ٚقس ٜهٕٛ ايططض َعٜٓٛا
                          

 ،. ؛ د. عصام احمد البيجي532ص ،سابق مصدر ،( د. عبدالرزاق أحمد السنيوري6)
وء قواعد المسؤولية تعويض األضرار الناتجة عن تطبيقات اليندسة الوراثية في ض

 .615ص ،سابق مصدر ،المدنية
 .164ص ،سابق مصدر ،الحكيم وعبدالباقي البكري ومحمد طو البشير المجيد د. عبد( 1)
 .165ص ،( المصدر نفسو2)
 .264ص ،سابق مصدر ،( د. دانا حمو باقي عبدالقادر3)
 .124ص ،سابق درمص ،الحكيم وعبدالباقي البكري ومحمد طو البشير المجيد د. عبد( 4)
 .224ص ،المصدر نفسو( 5)
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ٚايطنٔ ايجايح . (1)ؿطٚع ايصازض َٔ ايػري ناملػاؽ بػُع١ املػتٓبطدطا٤ ايعٌُ غري امل
املؿطٚع١ ٖٛ قٝاّ ايعالق١ ايػبب١ٝ بني اشبطأ ٚايططض أٟ إٔ  ٚاألخري يسع٣ٛ املٓافػ١ غري

املؿطٚع ٚع٢ً املططٚض  ٜهٕٛ ايططض ْادبًا عٔ اشبطأ ايتكصريٟ املتُجٌ  ي ايعٌُ غري
عٌُ ايصازض َٔ ايػري ٚايصٟ نإ غببا  ي إسساخ )املػتٓبط( إٔ ٜجبت عسّ َؿطٚع١ٝ اي

ايططض. ٚباملكابٌ ٜػتطٝع ايػري إثبات َؿطٚع١ٝ ايعٌُ أٚ إثبات ايػبب األدٓيب نإٔ ٜٓفٞ 
 .(2)صسٚض ايفعٌ َٓ٘ يًتدًص َٔ املػؤٚي١ٝ

ٚإشا تٛفطت األضنإ ايجالث١ ايػايف١ ايصنط تكّٛ َػؤٚي١ٝ ايػري ٜٚرتتب ع٢ً قٝاّ    
 ٜٛض املططٚض بايكسض ايالظّ زبرب ايططض ايصٟ سبل باملػتٓبط.املػؤٚي١ٝ تع

 ادلطهب انثانث
 احلمايت مه خالل قواعذ ادلهكيت انفكريت

تتدص غايب١ٝ ايسٍٚ َٛاقفًا َتبا١ٜٓ َٔ محا١ٜ األصٓاف ايٓبات١ٝ إش إٔ َٔ املعًّٛ إْ٘       
َػت٣ٛ ايعامل، ٚتعترب  ٜٛدس ْعاّ قاْْٛٞ َٛسس سبُا١ٜ األصٓاف ايٓبات١ٝ ازبسٜس٠ ع٢ً ال

هلا محا١ٜ فّعاي١ ٚيٛ  غايب١ٝ ايسٍٚ األصٓاف ايٓبات١ٝ ؾهاًل َٔ أؾهاٍ املًه١ٝ ايفهط١ٜ ٚتٛفط
تتفاٚت فُٝا بٝٓٗا  ي ططٜك١ اسبُا١ٜ َٚػتٛاٖا، ففٞ تؿطٜعات بعض ايسٍٚ متٓح محا١ٜ 

ُا١ٜ عٔ ططٜل اسب خطح ايبعض اآيألصٓاف ايٓبات١ٝ عٔ ططٜل بطا٤ات االخرتاع  ي سني متٓ
ْعاّ قاْْٛٞ خاص ٚفعاٍ، بُٝٓا ٜتِ محا١ٜ األصٓاف ايٓبات١ٝ ازبسٜس٠ عٔ ططٜل ْعاّ 

ص ٚفعاٍ  ي بعض ايسٍٚ االخط٣، َعزٚز َعٜر َٔ ْعاّ بطا٤ات االخرتاع ْٚعاّ قاْْٛٞ خا
تكسّ، غٛف ْكّٛ بتٛضٝح ٖصا املطًب َٔ خالٍ ثالث١ فطٚع غبصص  غٝػًا ع٢ً َاٚتأ

 ي ايفطع ايجاْٞ اسبُا١ٜ عٔ  بٝإ اسبُا١ٜ عٔ ططٜل بطا٤ات االخرتاع، ْٚٓعط ايفطع األٍٚ  ي
ططٜل ْعاّ قاْْٛٞ خاص ٚفعاٍ، ْٚتٓاٍٚ  ي ايفطع ايجايح اسبُا١ٜ عٔ ططٜل ْعاّ َعزٚز 

 َعٜر َٔ بطا٤ات االخرتاع ْٚعاّ قاْْٛٞ خاص ٚفّعاٍ.
 
 

                          

 .264ص ،سابق مصدر ،د. دانا حمو باقي عبدالقادر( 6)
 .621ص ،سابق مصدر ،د. عبدالرزاق أحمد السنيوري (1)
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 انفرع األول
 احلمايت عه طريق براءاث االخرتاع

ت خالٍ ايفرت٠ االخري٠ أ١ُٖٝ االبتهاضات املتعًك١ باألصٓاف ايٓبات١ٝ ازبسٜس٠  ي ظٌ بطظ      
ايتطٛض ايهبري يًتهٓٛيٛدٝا اسب١ٜٛٝ، ٚقس طايبت ايؿطنات املتدصص١  ي ٖصا اجملاٍ 
ٚايتابع١ يًسٍٚ ايصٓاع١ٝ املتكس١َ بٛضع أغؼ قا١ْْٝٛ سبُا١ٜ املبتهطات َٔ خالٍ ضبط 

، ْٚتٝذ١ يًطػٛط اييت تعطضت هلا ايسٍٚ (1)بربا٤ات االخرتاعايصٓاعٞ محا١ٜ ايٓعاّ 
املتكس١َ َٔ قبٌ ؾطناتٗا ٚع٢ً ضأغٗا ايٛالٜات املتشس٠ االَطٜه١ٝ مت إزخاٍ سكٛم املًه١ٝ 
ايصٓاع١ٝ بؿهٌ عاّ ٚبطا٤ات االخرتاع بؿهٌ خاص  ي دٛي١ اٚضدٛا٣ ٚاييت أداظت يًسٍٚ 

مبٛدب قٛاعس بطا٤ات االخرتاع نُا إٔ صسٚض  األعطا٤ محا١ٜ االصٓاف ايٓبات١ٝ ازبسٜس٠
ْبات١ٝ(  ،سٝٛا١ْٝ ،َٔ احمله١ُ االَطٜه١ٝ ايعًٝا مبعا١ًَ اسبٝا٠ بؿهٌ عاّ )إْػا١ْٝ قطاض

 .(2)ع٢ً أْٗا اخرتاع ْتٝذ١ يتًو ايطػٛطات
خرتاع متٓح إلصشابٗا محا١ٜ أق٣ٛ َٔ غ  إٔ اسبُا١ٜ عٔ ططٜل بطا٤ات االٜٚالس 

ْعاّ قاْْٛٞ خاص ٚفعاٍ إش إٔ اسبُا١ٜ عٔ ططٜل بطا٤ات االخرتاع اييت متٓح عٔ ططٜل 
                          

 ون براءات االختراع  ( من قان1ختراع في نص المادة )عرف المشرع العراقي براءات اال
ييا المخترع في أي من المجاالت التقنية : )أي فكرة إبداعية يتوصل الالممغي بانو

 .طريقة صنع تؤدي عمميا إلى حل مشكمة معينة في أي من المجاالت( وتتعمق بمنتج أو
 -:ختراع ىيوشروط حماية براءات اال

 وشرط قابمية التطبيق الصناعي. -3بتكارية وشرط الخطوة اال -1شرط الجدة  -6    
 .628ص ،بقسا مصدر ،( عصام مالك أحمد العبسي6)
  ( عندما صدر6870لم يكن منح براءات االختراع عن األحياء ممكنًا حتى سنة )  أول

  :قرار في ىذا المجال عن المحكمة األمريكية العميا في القضية المشيورة
    (diamond v. chachrabarty وتتمخص وقائع القضية في أن أحد األمريكيين قد )

ستيدات الى وذلك من إدخال بال ،يا بطريقة تقنية الجيناتنوعًا جديدًا من البكتير  طور
عالية خرى مما أدى الى وجود صنف جديد من البكتيريا لو شيية أالبكتريا من سالالت 

ولمزيد من  .ستخدامو في عمميات السيطرة عمى البقع الزيتيةالمزيوت بحيث يمكن 
 .200سابق، ص مصدر ،حسين توفيق فيض اهلل التفاصيل راجع د.

 .160ص ،سابق مصدر ،نوفل سميمان حاجي( 1)
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 غتدساّ أٚل اغت٦جاضٟ، ٚشيو مبٓع ايػري َٔ امتٓح يصاسب ايصٓف ايٓباتٞ ازبسٜس س
غترياز املٓتر احملُٞ يتًو األغطاض زٕٚ َٛافك١ صاسب اسبل ا ٚايعطض يًبٝع أ صٓع أٚ

خرتاع سب١ٜٛٝ ْٚعاّ اسبُا١ٜ بربا٤ات االيتك١ٝٓ اٚيكس قٌٝ  ي تربٜط ايطبط بني ا (1) ي ايربا٠٤
غتجُاضات ٍ ايتهٓٛيٛد١ٝ األخط٣ ؼبتاز اىل ابإٔ سكٌ ايتك١ٝٓ اسب١ٜٛٝ نػريٙ َٔ اسبكٛ

١ٝ يػطض اسبصٍٛ ع٢ً عٛا٥س ْٚفكات باٖط١ ٚنبري٠ ٚألبس َٔ محا١ٜ َٓتذات ٖصٙ ايتكٓ
ٚ ي ايٛقت شات٘ تعٌُ اسبُا١ٜ  ٖصا َٔ د١ٗ،  ي ايبشح ٚايتطٜٛط غتُطاضتًو االغتجُاضات يال

ستفاظ بٗا غطًا يس٣ املدتصني  ي ٖصا اجملاٍ أغطاض تًو االخرتاعات، ٚمتٓع اال ع٢ً نؿف
شيو ٜبك٢ ايعاٌَ االقتصازٟ  َٔ د١ٗ أخط٣، إاّل أْ٘ َُٗا ناْت االغباب اييت قسَت يتربٜط

٘ َع ٚدٛز أْ ، غري(2)اعخرت١ بربا٤ات االايتك١ٝٓ اسب١ٜٛٝ ْٚعاّ اسبُاٜ ايسافع األق٣ٛ يطبط
طبط بني ْعاّ اسبُا١ٜ ؾاض٠ اىل ٚدٛز َعٛقات تعرتض ع١ًُٝ ايٖصٙ ايتربٜطات البس اال

إٔ ْعاّ اسبُا١ٜ بربا٤ات  خرتاع ٚايتك١ٝٓ اسب١ٜٛٝ َٚٔ أِٖ ٖصٙ املعٛقات ٖٛبربا٤ات اال
يتطبٝل , ٚا٠ االبتهاض١ٜ, ٚاشبطٛط َٛضٛع١ٝ َتفل عًٝٗا ٖٚٞ )ازبس٠خرتاع ذبهُ٘ ؾطٚاال

انٌ نبري٠ عٓس تطبٝك٘  ي صباٍ بتهاض١ٜ  َؿ(. ٚ تجري ؾطط ازبس٠ ٚاشبط٠ٛ االايصٓاعٞ
إٔ ايتك١ٝٓ اسب١ٜٛٝ تتعاٌَ َع  خرتاعات املتعًك١ بايتك١ٝٓ اسب١ٜٛٝ ٚايػبب  ي شيو ٖٛاال

املٛاضز اسب١ٝ اييت ٖٞ َٛدٛز٠ أصاًل  ي ايطبٝع١ ٚيصيو فإٔ ايعًُٝات املتعًك١ بععٍ ٖصٙ 
غتعُاهلا  ي عًُٝات أخط٣ تجري ؾهٛنًا سٍٛ َا إشا ناْت ٖصٙ ايعًُٝات ا ز َجاًل أٚاملٛا

إٔ االختالف ٚايتُٝع ٚاضح بني االبتهاض ٚاالنتؿاف  ي إطاض إش ، (3)اخرتاعًا أٚ انتؿافًا
ختالط ناْت ْتٝذ١ ملا أْت٢ٗ إيٝ٘ اتفاق١ٝ قٛاْني بطا٤ات االخرتاع. إال إ ٖصا اال

(TRIPSعسّ اغ َٔ )نتؿافات َٔ اسبُا١ٜ إش أْٗا ال متٝٝع بني االنتؿاف تجٓا٤ اال
 .(4)ٚاالخرتاع أٚ االبتهاض

صٓاف ايٓبات١ٝ ازبسٜس٠ عٔ ططٜل بطا٤ات االخرتاع ٚخالص١ ايكٍٛ: إٕ محا١ٜ اال        
إش إٔ ايؿطنات  إ ٚايٛالٜات املتشس٠ االَطٜه١ٝ،ربسّ َصاحل ايسٍٚ املتكس١َ صٓاعًٝا نايٝاب

خرتاع  ي مجٝع اجملاالت مبا فٝٗا صباٍ ايتكٓٝات اسب١ٜٛٝ ١ يتًو ايسٍٚ متتًو بطا٤ات ايتابعا
                          

 .76ص ،د. دانا حمو باقي عبدالقادر، مصدر سابق( 6)
 .178ص ،سابق مصدر ،د. حسين توفيق فيض اهلل( 1)
 .156ص  ,المصدر نفسو( 2)
 .82ص  ,سابق مصدر ,( د. دانا حمو باقي عبدالقادر3)
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ضٟ يتًو ايؿطنات  ي ايتصطف بٗا سٝح متٓح ٖصا ايٓعاّ  ي اسبُا١ٜ اسبل االغت٦جا
ستهاض املُٓٛس١ مبٛدبٗا َٔ َكتطٝات تٛغٝع ْطام االبتهاض ٚطٍٛ َس٠ االغتػالهلا فٚا

يًشُا١ٜ  ي أْؿط١ ايبشح ايعًُٞ غتدساّ املٛاز اشباضع١ ا ميٓع اطا٤ات االخرتاع مممحا١ٜ ب
ملٛاز احملصٛز٠ غتدساّ اأخط٣، ٚنصيو ميٓع املعاضعٕٛ عٔ ا غتشساخ أصٓاف دسٜس٠ٚا

سك١ إشا ناْت َٛاز اسبصاز َٓتذ١ َٔ األصٓاف احمل١ُٝ َٔ َعاضعِٗ  ي االغتدساَات ايال
قتصاز ايسٚي١ اضعني بؿهٌ خاص ٚاَصاحل املعٖٚصا َا تؤثط غًباً ع٢ً اإلْتاز ايعضاعٞ ٚ

  بؿهٌ عاّ.
 انفرع انثاوي

 احلمايت عه طريق وظاو قاوووي خاص و فعال
( TRIPSتفاق١ٝ )(. َٔ ا27ٞ خاص ٚفعاٍ  ي املاز٠ )ٚضزت عباض٠ ْعاّ قاْْٛ

ايفهط١ٜ  ٖٚٞ تعين بؿهٌ ستُٞ إٔ ٜهٕٛ ٖصا ايٓعاّ ؾهاًل َٔ أؾهاٍ محا١ٜ املًه١ٝ
خرتاع ٜٓطبل ع٢ً األصٓاف ايٓبات١ٝ ع٢ً ٚد٘ ايتشسٜس تاضنًا يًسٍٚ ٤ات االنبسٌٜ يربا

قتصاز١ٜ، ٚشيو تًب١ٝ ْعاّ َٓاغب يعطٚفٗا ايعضاع١ٝ ٚاالدتُاع١ٝ ٚاالاألعطا٤ ايتعطف ع٢ً 
ْعط٠ ع٢ً  ٚبإيكا٤. (1)فعاالسبادات َٚتطًبات ايبًسإ ايعضاع١ٝ ٚايٓا١َٝ ؾطط إٔ ٜهٕٛ 

يب١ٝ َٓٗا ٚخاص١ ايٓا١َٝ تكّٛ حبُا١ٜ األصٓاف ايٓبات١ٝ ازبسٜس٠ َٛاقف ايسٍٚ ظبس إٔ ايػا
ٜصٌ َٔ سٝح  ٚفل ٖصا ايٓعاّ اشباص ٚايفعاٍ إش إٔ اسبُا١ٜ مبٛدب ٖصا ايٓعاّ ال

َػت٣ٛ اسبُا١ٜ اىل زضد١ اسبُا١ٜ املسع١ُ اييت متٓشٗا قٛاْني بطا٤ات االخرتاع يًُدرتع فٗٞ 
ْطام اسبُا١ٜ  ٚمبٛدب٘ ميهٔ تكًٝص ،(2)خرتاعااليربا٠٤  اقٌ زضد١ َٔ َػت٣ٛ اسبُا١ٜ

بتهاض ٚاييت تهٕٛ  ي ايػايب ؾطنات َتعسز٠ ازبٓػٝات ملصًش١ املُٓٛس١ يصاسب اال
ني، ٚشيو بإعطا٤ املطبٞ اسبل  ي اغتدساّ ايصٓف احملُٞ ٚاالعتُاز عًٝ٘ املطبٞ ٚاملعاضع

ٝص َٔ صاسب غتشساخ أصٓاف ْبات١ٝ دسٜس٠ زٕٚ ساد١ اىل اسبصٍٛ ع٢ً تطخ ي ا
ٚنصيو االعرتاف حبل املعاضع ، (3)(املطبٞ ايصٓف ايٓباتٞ احملُٞ ٖٚصا َا ٜعطف )باَتٝاظ

ايٓادب١ َٔ ضبصٍٛ ايصٓف احملُٞ ايصٟ قاّ بعضاعت٘  غتدساّ َٛاز ايتهاثط َجٌ ايبصٚض ي ا

                          

 .83ص  ,المصدر نفسو( 6)
 .3ص  ,سابق مصدر ,د. حسام الدين الصغير( 1)
 .6886( لسنةUPOV( من اتفاقية )64( المادة )2)
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إعاز٠ ظضاعت٘ َٔ دسٜس ٚزٕٚ زفع أٟ َكابٌ يصاسب ايصٓف ايٓباتٞ احملُٞ ٖٚصا َا   ي
ملُٓٛس١ يصاسب ٚبؿهٌ عاّ ميهٔ تطٝٝل ْطام اسبُا١ٜ ا. (1)املعاضع( )باَتٝاظ ٜعطف

غتدساّ ايصٓف احملُٞ ألغطاض غري دباض١ٜ َٔ زٕٚ ساد١ اىل َٛافك١ ايربا٠٤ بايػُاح با
خرتاع إال ٕ ايصٓف ضبًُٝا بٛاغط١ بطا٤ات االصاسب ايصٓف احملُٞ ٖٚصا َاال ػبٛظ اشا نا

 .(2)صاسب ايربا٠٤بعس اسبصٍٛ ع٢ً تطخٝص َٔ 
بعست ايكٛاْني املكاض١ْ محا١ٜ االصٓاف ايٓبات١ٝ عٔ ططٜل بطا٤ات غتيصيو ا  

خرتاع سٝح فطٌ املؿطع املصطٟ األخص بٓعاّ ايكاْْٛٞ اشباص ٚايفعاٍ ٚخصص اال
( 2002( يػ١ٓ )82ايهتاب ايطابع َٔ قإْٛ محا١ٜ سكٛم املًه١ٝ ايفهط١ٜ املصطٟ ضقِ )

 يتٓعِٝ اسهاَٗا.
 رع انثانثانف

 احلمايت عه طريق وظاو مزدوج مزيح مه انىظامني
متٓح اسبُا١ٜ املعزٚد١ يألصٓاف ايٓبات١ٝ إال ايكًٌٝ َٔ ايسٍٚ املتطٛض٠ صٓاعًٝا  ال       

نايٛالٜات املتشس٠ األَطٜه١ٝ إش إٔ اسبُا١ٜ املعزٚد١ تتطُٔ َعػبًا َٔ اسبُا١ٜ عٔ ططٜل 
ٕٛ خاص ٚفعاٍ. فايٛالٜات املتشس٠ األَطٜه١ٝ نُا بطا٤ات االخرتاع ٚعٔ ططٜل ْعاّ قاْ

خرتاع ع٢ً يٓبات١ٝ َٔ خالٍ قإْٛ بطا٤ات االمحا١ٜ َعزٚد١ يألصٓاف ا أغًفٓا تٛفط
ٜتطُٔ  ( ٚال1970( ٚقإْٛ محا١ٜ األصٓاف ايٓبات١ٝ يػ١ٓ )1930األصٓاف ايٓبات١ٝ يػ١ٓ )

ًك١ بايتك١ٝٓ اسب١ٜٛٝ َٚٓتذاتٗا خرتاعات املتعاألَطٜهٞ أٟ فكط٠ خاص١ تػتجين االايكإْٛ 
 .(3)خرتاع تتٛفط فٝ٘ ايؿطٚط املطًٛب١اسبُا١ٜ بٌ متٓح اسبُا١ٜ ع٢ً نٌ أَ ْطام 

اَا بايٓػب١ يًُؿطع ايعطاقٞ فكس َٓح اسبُا١ٜ ايكا١ْْٝٛ ع٢ً ايصٓف ايٓباتٞ ازبسٜس ابتسا٤ً 
خرتاع، اييت ٜعس ّ بطا٠٤ االيفهط١ٜ ٚاملتُج١ً بٓعأَ خالٍ األْع١ُ ايكا١ْْٝٛ سبُا١ٜ املًه١ٝ ا

َٔ خالٍ اسبصٍٛ ع٢ً ؾٗاز٠ مبٛدبٗا ايصٓف ايٓباتٞ اخرتاعًا يصاسب٘ ٜهٕٛ محا١ٜ 
خرتاع ب٘، ٚيهٔ ٜالسغ ع٢ً ٖصا ايكإْٛ أْ٘ ؼبُٞ االخرتاعات ايكاب١ً يًتطبٝل فكط، بطا٠٤ ا

ٜصًح  ال أٟ األصٓاف ايٓبات١ٝ املػتدس١َ  ي االغتػالٍ ايصٓاعٞ فكط، مبع٢ٓ إٔ نٌ َا

                          

 .644ص ,مصدر سابق ,د. عصام احمد البيجي(  6)
 .634ص ،سابق مصدر ،( عصام مالك احمد العبسي1)
 .200ص ,سابق مصدر ,د. حسين توفيق فيض اهلل( 2)
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طز َٔ ْطام محا١ٜ قإْٛ بطا٠٤ غتػالٍ ايصٓاعٞ فٗٞ ربَٔ األصٓاف ايٓبات١ٝ يال
خرتاع، ٚعًٝ٘ تهٕٛ اسبُا١ٜ مبٛدب ٖصا ايٓعاّ يٝػت ؾا١ًَ يهٌ األصٓاف ايٓبات١ٝ، اال

خرتاع رتاع، ٖصا طبكًا يكإْٛ بطا٠٤ االخعاّ بطا٠٤ االَٚٔ ٖٓا ٜعٗط قصٛض اسبُا١ٜ مبٛدب ْ
، ٚملعازب١ (1خرتاعات ايكاب١ً يًتطبٝل ايصٓاعٞ فكطًػٞ ايصٟ نإ ؼبُٞ االايعطاقٞ امل

( يػ١ٓ 65ايعطاقٞ ضقِ )ايكصٛض املٛدٛز  ي ٖصا ايكإْٛ مت تعسٌٜ قإْٛ بطا٠٤ االخرتاع 
 ايصٟ صسض َٔ غًط١ اال٥تالف املؤقت١  ي ايعطام.  2004( يػ١ٓ 18َط ضقِ )، باأل1970

 تـاخلامت
ٝٓا َٔ نتاب١ ٖصا ايبشح تٛصًٓا اىل مج١ً َٔ االغتٓتادات ٚاملكرتسات بعس إٔ اْتٗ      

 ٚغٓبسأ باغتعطاض االغتٓتادات اٚاًل َٚٔ ثِ املكرتسات ثاًْٝا.
 -// االغتٓتادات :اٚاًل
إٕ ايصٓف ايٓباتٞ ضبٌ اسبُا١ٜ ٜكع  ي أز٢ْ َطتب١ َٔ َطاتب تصٓٝف ايٓباتات َٚٔ  -1

ْٛع َٔ أْٛاع  دٓؼ ْباتٞ ناٌَ أٚ ١ نا١ًَ أٚزٕٚ إٔ  متتس اسبُا١ٜ يتؿٌُ عا٥ً
 .ايٓباتات

ميهٔ محا١ٜ االصٓاف ايٓبات١ٝ مبكتط٢ ايكٛاعس ايعا١َ  ي ايكإْٛ املسْٞ فطال عٔ  -2
 .قٛاعس املًه١ٝ ايفهط١ٜ

إٕ َٔ أِٖ تطبٝكات املػؤٚي١ٝ ايتكصري١ٜ  ي صباٍ تطبٝكٗا ع٢ً األصٓاف ايٓبات١ٝ  -3
 .ؿطٚع١امل ٖٞ زع٣ٛ املٓافػ١ غري

خرتاع نْٛ٘ ؼبُٞ فكط األصٓاف ايٓبات١ٝ ًكصٛض املٛدٛز  ي قإْٛ بطا٠٤ االْعطًا ي -4
املػتدس١َ يألغطاض ايصٓاع١ٝ فكط، فكس مت تعسٌٜ ٖصا ايكإْٛ، ٚشيو بػ١ٝ إضفا٤ 
اسبُا١ٜ ع٢ً األصٓاف ايٓبات١ٝ ازبسٜس٠، ٚشيو مبٛدب األَط ايصازض َٔ غًط١ 

 .2004يػ١ٓ ( 81اال٥تالف املؤقت١ ضقِ )
املصازض ايٛضاث١ٝ َٔ ايكطص١ٓ ؽبًٛ ايكإْٛ ايعطاقٞ َٔ أ١ٜ ْصٛص ؼبُٞ مبٛدبٗا  -5

 .عتسا٤ ٚميجٌ شيو َٔ أسس أِٖ أٚد٘ ايكصٛض  ي ايكإْٛ ايعطاقٞٚاال
اقٝات ايسٚي١ٝ اييت أداظت تف١ْ اييت تٛفطٖا االمل ٜػتفس املؿطع ايعطاقٞ َٔ أٚد٘ املطٚ -6

ع ٚتاضنًا بصيو اسبط١ٜ يًسٍٚ خرتاات َٔ قاب١ًٝ اسبُا١ٜ بربا٤ات االغتجٓا٤ ايٓباتيًسٍٚ ا

                          

 .6860( لسنة 54( من قانون براءة االختراع العراقي رقم )6( المادة )6)
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ختٝاض ايٓعاّ ايكاْْٛٞ ايصٟ تطاٙ َٓاغب١ سبُا١ٜ ٖصٙ األصٓاف مما ٜؤزٟ بايكٍٛ  ي ا
إٕ ْعاّ اسبُا١ٜ يألصٓاف ايٓبات١ٝ ازبسٜس٠ ايٛاضز٠  ي ايكإْٛ ايعطاقٞ ٜفٛم نجريًا 

 .املتطًبات ٚاملعاٜري ايسٚي١ٝ
 بػط اسبُا١ٜ تطاعت ايؿطنات املتعسز٠ ازبٓػٝات ايٛصٍٛ اىل َػعاٖا املتُجٌ  ياغ -7

بايطػط خرتاع ع٢ً مجٝع اجملاالت، َٚٔ ضُٓٗا ايتك١ٝٓ اسب١ٜٛٝ عٔ ططٜل بطا٤ات اال
 .تفاقٝات زٚي١ٝ ٚفل َا تكتطٝ٘ َصاسبِٗع٢ً سهَٛاتِٗ َٔ أدٌ عكس ا

( اطاضًا تؿطٜعًٝا 1991( يػ١ٓ )UPOVإٕ املؿطع ايعطاقٞ قس اربص َٔ اتفاق١ٝ ) -8
داٖعًا  ي تٓعِٝ قٛاعس األصٓاف ايٓبات١ٝ ع٢ً عبٛ ٜتطابل َع٘  ي مجٝع املػا٥ٌ، 

تفاق١ٝ قس دط٣ ع٢ً أغاؽ األْع١ُ إٔ ٜسضى ٜٚأخص باسبػبإ إٔ تصُِٝ اال َٚٔ زٕٚ
 ايعضاع١ٝ ايتذاض١ٜ  ي ايسٍٚ املتكس١َ.

ٛدبٗا املطبٞ )صاسب ايصٓف ايٓباتٞ ٜفتكط ايكإْٛ ايعطاقٞ َٔ ْصٛص ًٜعّ مب -9
ازبسٜس املٗٓسؽ ٚضاثٝا( بإٔ ٜطفل َع تػ١ُٝ ايصٓف ايٓباتٞ املٗٓسؽ ٚضاثًٝا 
ٚاملططٚح  ي األغٛام ؾٗاز٠ ٚافاز٠ تؤنس ع٢ً أْ٘ َٗٓسؽ ٚضاثًٝا سفاظًا ع٢ً ايصش١ 

 .ايعا١َ ٚفطاًل ع٢ً َا ٜٓطٟٛ َٔ أغباب ز١ٜٝٓ ٚأخالق١ٝ
 -املكرتسات : //ثاًْٝا

ٚضع ايٝات قا١ْْٝٛ َٓاغب١ ملٓع قطص١ٓ املٛاضز ايٛضاث١ٝ َٔ خالٍ ْصٛص ًٜعّ  -1
صسض ايٛضاثٞ ايصٟ َػتٓبط ايصٓف ايٓباتٞ عٓس تكسِٜ طًب اسبُا١ٜ بايهؿف عٔ امل

بتهاض ايصٓف ايٓباتٞ املطاز محاٜت٘ ْٚٛع٘ ٚفصًٝت٘ ٚدٓػ٘ ٚصفت٘ أعتُس عًٝ٘  ي ا
ملتعًك١ بصيو املصسض اغ٠ٛ باملؿطع املصطٟ، ايٛضاث١ٝ َٚا اىل شيو َٔ املعًَٛات ا

املصسض بططٜك١  ٚشيو بٗسف ايتأنس َٔ إٔ املػتٓبط قس سصٌ ع٢ً ٖصا ايصٓف أٚ
 .َؿطٚع١ ٚفكًا يًكإْٛ

نتفا٤ باسبُا١ٜ عٔ ١ٝ َٔ اسبُا١ٜ عٔ ططٜل بطا٤ات االخرتاع ٚاالغتبعاز األصٓاف ايٓباتا -2
ٔ األَط ( 51َٓصٛص عًٝ٘  ي ايفكط٠ )ططٜل ايٓعاّ ايكاْْٛٞ اشباص ٚايفعاٍ امل

( إغ٠ٛ 2004خرتاع ايعطاقٞ ايٓافص ايصازض  ي غ١ٓ )املعسٍ يكإْٛ بطا٤ات اال
بايتؿطٜعات املكاض١ْ ايٓا١َٝ اييت تػتجين األصٓاف ايٓبات١ٝ ازبسٜس٠ َٔ ْطام اسبُا١ٜ 

 قتصاز ايسٚي١ بؿهٌ عاّخرتاع ملا  ي شيو َٔ َػا٨ٚ ع٢ً اعٔ ططٜل بطا٤ات اال
 .ٚايكطاع ايعضاعٞ َٚصاحل املعاضعني بؿهٌ خاص
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املٛاز ايٛاضز٠  ي املعاٖسات ملاّ ايتاّ بايٓصٛص ايكا١ْْٝٛ ٚتفشص األسهاّ ٚاال -3
ٝاغ١ ٖصٙ تفاقٝات ايسٚي١ٝ ع٢ً عبٛ ميهٔ َعطف١ َػا٨ٚ َٚعاٜا اييت تهُٔ ٚضا٤ صٚاال

تؤزٟ اىل ظٜاز٠  ْعكاز َؤمتطات ْٚسٚات بؿهٌ زٚضٟ اييتايٓصٛص، ٚشيو عٔ ططٜل ا
 .ايتٛع١ٝ ايكا١ْْٝٛ يس٣ ضداٍ ايكإْٛ

إٔ ٜفطض ع٢ً َػتٓبط ايصٓف ايٓباتٞ ازبسٜس إضاف١ اىل تػ١ُٝ ايصٓف ايٓباتٞ َا  -4
ٜفٝس أْ٘ َعسٍ ٚضاثٝا إٔ  نإ نصيو فعاًل َٔ خالٍ بطاقات ايتعطٜف، ٚشيو يطُإ 

ختٝاض بني ايٓبات املعسٍ  مبا ٜػتًٗهٕٛ ٚإعطا٥ِٗ سط١ٜ االَعطف١ مجٗٛض املػتًٗهني
ايصش١ٝ املتٛقع١ يًٓباتات  ٚضاثًٝا ٚغريٙ َٔ األصٓاف، ٚشيو بػ١ٝ اسبس َٔ املداطط

 .خالق١ٝٗٓسغ١ ٚضاثًٝا ٖصا ٚفطاًل عٔ االعتباضات ايس١ٜٝٓ ٚاالامل
 ادرـادلظ

 -اٚال/ ايهتب :
 ،ايعطبيػإ  ،ضبُس بٔ َهطّ ابٔ َٓعٛض االفطٜكٞ املصطٟ ايفطٌ مجاٍ ايسٜٔ ابٔ -1

 .2005 ،بريٚت ،زاض صازض يًطباع١ ٚايٓؿط ،4ط ،اجملًس ايجأَ
ايساض ايع١ًُٝ يًٓؿط  ،َصازض االيتعاّ ،ايٓعط١ٜ ايعا١َ ياليتعاَات ،ز. اصبس ضبُس َٓصٛض -2

 .2000 . ،عُإ ،ٚايتٛظٜع
 ،االغهٓسض١ٜ ،املهتب ازباَعٞ اسبسٜح يًٓؿط ،محا١ٜ سكٛم املًه١ٝ ايفهط١ٜ ،اْٛض طًب١ -3

 .زٕٚ غ١ٓ
 .2006 ،بػساز ،املهتب١ ايكا١ْْٝٛ ،ايكػِ االٍٚ ،ايكإْٛ ايتذاضٟ ،ز. باغِ ضبُس صاحل -4

ايٓعاّ ايكاْْٛٞ سبُا١ٜ االخرتاعات ْٚكٌ ايتهٓٛيٛدٝا اىل ايسٍٚ  ،ز. دالٍ امحس خًٌٝ -5
 .1983 ،زٕٚ زاض ْؿط ،1ايٓا١َٝ، ط

 ،ٚعٛمل١ املًه١ٝ ايفهط١ٜ( GATT-WTOاتفاقٝات ) ،ز. سػني تٛفٝل فٝض اهلل -6
 .1999 ،اضبٌٝ ،َطبع١ ظاْهٛ

صٓاف ايٓبات١ٝ ازبسٜس٠ ، املًه١ٝ ايفهط١ٜ شات ايص١ً باألز. زاْا مح٘ باقٞ عبس ايكازض -7
 .2010 ،ايػًُٝا١ْٝ ،َسٜط١ٜ ايطبع ٚايٓؿط ،زٕٚ ضقِ طبع١ ،ٚاملٓتذات ايسٚا١ٝ٥

 ،زاض ايجكاف١ يًٓؿط ٚايطبع ،1ط ،املسخٌ اىل املًه١ٝ ايفهط١ٜ ،ز. صالح ظٜٔ ايسٜٔ -8
 .2006  ،عُإ
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 ،ازبع٤ االٍٚ ،١ االيتعاّبسايباقٞ ايبهطٟ، ايٛدٝع  ي ْعطٜز. عبساسبهِٝ اجملٝس ٚع -9
 .1980زٕٚ َهإ ْؿط،  ،َصازض االيتعاّ

َصازض  ،ازبع٤ االٍٚ ،ايٛغٝط  ي ؾطح ايكإْٛ املسْٞ ،ز. عبسايطظام امحس ايػٓٗٛضٟ -10
 . 2004  ،االغهٓسض١ٜ ،٠ املعاضفَٓؿأ ،االيتعاّ

زاض  ،2ط ،ايٛدٝع  ي اسبكٛم املًه١ٝ ايصٓاع١ٝ ٚايتذاض١ٜ ،ز. عبساهلل سػني اشبؿطّٚ -11
 .2005 ،عُإ ،ٚا٥ٌ يًٓؿط

ايٓادب١ عٔ تطبٝكات اهلٓسغ١ ايٛضاث١ٝ  ي  تعٜٛض االضطاض ،ز. عصاّ امحس ايبٗذٞ -12
 .2006 ،االغهٓسض١ٜ ،ازبسٜس٠ يًٓؿطزاض ازباَع١  ،ض٤ٛ قٛاعس املػؤٚي١ٝ املس١ْٝ

زاض  ،صٓاف ايٓبات١ٝ املعسي١ ٚضاثٝا، سكٛم املًه١ٝ ايفهط١ٜ يألز. عصاّ امحس ايبٗذٞ -13
 .2007 ،االغهٓسض١ٜ ،ازبُاع١ ازبسٜس٠ يًٓؿط

 االخرتاع  ي١ ايعا١َ بؿإٔ بطا٤ات شًصَكتطٝات امل ٬ٞعصاّ َايو امحس ايعبػ -14
 .2009 ،ايكاٖط٠ ،يًٓؿط ايعطب١ٝ ايٓٗط١ ضزا ،تؿطٜعات ايسٍٚ ايعطب١ٝ

 .2009 ،ايكاٖط٠ ،زاض ايٓٗط١ ايعطب١ٝ ،سكٛم املًه١ٝ ايفهط١ٜ ،عًٞ غٝس قاغِ ز. -15
 ،ايكاٖط٠ ،ايٓٗط١ ايعطب١ٝ يًٓؿط زاض ،ايٛغٝط  ي ايكإْٛ ايتذاضٟ ،ز. عُط فؤاز عُط -16

2008.  
زاض ازباَع١  ،،َصازض االيتعاّ ،ايٓعط١ٜ ايعا١َ ياليتعاّ ،ز. ضبُس سػني َٓصٛض -17

 .2006 ،االغهٓسض١ٜ ،ازبسٜس٠ يًٓؿط
َؤغػ١ زبٕٛ يًٓؿط  ،1ط ،ازبع٤ ايجاْٞ ،املػؤٚي١ٝ املس١ْٝ ،ز. َصطف٢ ايعٛدٞ -18

 . 1996 ،يبٓإ ،ٚايتٛظٜع
ازباَعٞ  زاض ايفهط ،اصٍٛ ايكإْٛ ايتذاضٟ ،ز. َصطف٢ نُاٍ ط٘ ٚٚا٥ٌ اْٛض بٓسم -19

 .2007 ،يًٓؿط، االغهٓسض١ٜ
 ،محا١ٜ سكٛم املًه١ٝ ايفهط١ٜ  ي ايصٓاعات ايسٚا١ٝ٥ ،ابٛ ايفتٛح فطٜس سػين ْصط ز. -20

 .2007االغهٓسض١ٜ  ،زاض ازباَع١ ازبسٜس٠ ،زٕٚ ضقِ طبع١
 .2005،عُإ ،زاض ٚا٥ٌ يًٓؿط ،1ط ،ؾطح قٛاعس املًه١ٝ ايفهط١ٜ ،ْٛضٟ محس خاطط ز. -21
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 -ثاْٝا/ ايبشٛخ :
حبح  ،ايكٝٛز ٚ االغتجٓا٤ات ايٛاضز٠ ع٢ً سكٛم املًه١ٝ ايفهط١ٜ ،صاحلؾهٛض  أظاز -22

 .2008 ،أضبٌٝ ،تصسض عٔ ا ذباز احملاَني ،َٓؿٛض  ي صب١ً )ت٘ ضاظٚ(
حبح َٓؿٛض  ،محا١ٜ االصٓاف ايٓبات١ٝ ٚاثطٖا  ي ايسٍٚ ايٓا١َٝ ،ْٛفٌ غًُٝإ سادٞ -23

 .2009 ،تصسض عٔ داَع١ زٖٛى ، ي صب١ً )داَع١ زٖٛى(
 -ثايجا/ايكٛاْني :

 -ايكٛاْني ايعطاق١ٝ : -أ
 .( املعس1951ٍ( يػ١ٓ )40ايكإْٛ املسْٞ ضقِ ) -24
 .(1984( يػ١ٓ )30ايكإْٛ ايتذاضٟ ضقِ ) -25
ح عٓٗا ٚ ايسٚا٥ط فصًَٛات ايػري املعقإْٛ بطا٤ات االخرتاع ٚايُٓاشز ايصٓاع١ٝ ٚامل -26

 .( املعس1970ٍ) ( يػ65١ٓضقِ ) املتها١ًَ ٚاالصٓاف ايٓبات١ٝ
 .2013قإْٛ تػذٌٝ ٚاعتُاز ٚمحا١ٜ االصٓاف ايعضاع١ٝ يػ١ٓ  -27
 -ايكٛاْني املصط١ٜ : -ب 
 ( املعسٍ.1948( يػ١ٓ )131ايكإْٛ املسْٞ ضقِ ) -28
 .(1999( يػ١ٓ )17ايكإْٛ ايتذاضٟ ضقِ ) -29
 .(2002( يػ١ٓ )82قإْٛ محا١ٜ سكٛم املًه١ٝ ايفهط١ٜ املصطٟ ضقِ ) -30

 -ضابعا/ ازبطا٥س ايطمس١ٝ :
( 3983( ٚنصيو / ايعسز )6/4/1970( بتاضٜذ )1865ايعسز ) /ايٛقا٥ع  ايعطاق١ٝ  -31

 (.4/6/2004بتاضٜذ )
 -خاَػا/ االتفاقٝات ٚاملعاٖسات ايسٚي١ٝ :

 .1991( يػ١ٓ UPOVاالتفاق١ٝ ايسٚي١ٝ سبُا١ٜ االصٓاف ايٓبات١ٝ ازبسٜس٠ ) -32
( يػ١ٓ TRIPSتص١ً بايتذاض٠ َٔ اسبكٛم املًه١ٝ ايفهط١ٜ )اتفاق١ٝ ازبٛاْب امل -33

1994. 
 -غازغا/ املصازض االيهرت١ْٝٚ :

سًك١ ايٜٛبٛ ايٛط١ٝٓ  ،محا١ٜ االصٓاف ايٓبات١ٝ ازبسٜس٠ ،سػاّ ايسٜٔ ايصػري ز. -34
تٓعُٗا املٓع١ُ ايعامل١ٝ يًًُه١ٝ  ٬نييًسبًَٛاغٝ ،ايتسضٜب١ٝ سٍٛ املًه١ٝ ايفهط١ٜ



 (19( ، السنة )86( ، العدد )91مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد )
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