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دولـة یتوقـف علـى عوامـل شـتى مـن أهمهـا  من المعلوم أن توفیر المنتجات الصیدالن�ة للمرضى �أسعار معتدلة فى أى
موقــف قــوانین الملك�ــة الفكر�ــة ومســتوى الحما�ــة الــذى تقــرره �النســ�ة للمنتجــات الصــیدالن�ة ، إذ تمــنح قــوانین الملك�ــة 
الفكر�ة حقوقًا استئثار�ة ألصحاب الحقوق ، ومن ثم فهي تؤدى إلى نشوء إحتكارات مـن شـأنها إحكـام ق�ضـة الشـر�ات 

 مبتكرة لألدو�ة الجدیدة على منتجاتها والمغاالة في أسعارها.الدوائ�ة ال
 
) م�ن ق�انون ب�راءة االخت�راع والنم�اذج الص�ناعیة والمعلوم�ات 2یقرر المشرع العراقي في الم�ادة (حیث 

المع��دل  1970لس��نة  65النباتی��ة رق��م غی��ر المفص��ح عنھ��ا وال��دوائر المتكامل��ة واألص��ناف 
(م��نح ب��راءة االخت��راع لك��ل  -: 2004لس��نة  81بموج��ب أم��ر س��لطة االئ��تالف المؤقت��ة رق��م 

اختراع قابل للتطبیق صناعیاً ، حدیث ویس�اھم ف�ي خط�وة مبتك�رة یتعل�ق ام�ا بمن�تج ص�ناعي 
 جدید أو طرق صناعیة جدیدة أو تطبیق جدید لطرق صناعیة معروفة).

والبراءة ھي الشھادة الدالة على تسجیل االختراع یمنحھا وزیر الصناعة في الع�راق _ بن�اء عل�ى         
طلب صاحب االختراع _ وتتضمن البیانات الخاصة باالختراع ووصف كام�ل ع�ن االخت�راع ، 
وحق صاحبھ في احتكار استغاللھ وفق القانون ، وھي ال تمنح إال اذا ت�وافرت لالخت�راع ثم�ة 



 

عیة تتمثل باالبتكار والجدة والقابلیة للتطبیق الصناعي والمش�روعیة وش�روط شروط موضو
شكلیة تتحدد بموجب تقدیم طلب منح البراءة من قبل المخترع الى الجھاز المركزي للتقییس 
والسیطرة النوعیة ، ولم یشترط المشرع العراقي فیمن یتقدم بطلب البراءة أن یك�ون عراقی�اً 

للم��واطنین الع��رب واألجان��ب المقیم��ین ف��ي الع��راق ومواطن��و ال��دول ، ب��ل أج��از ذل��ك أیض��اً 
األطراف في اتفاقیة دولیة ذات صلة والتي یكون العراق طرفاً فیھا ، وتمنح البراءة لص�احب 
الحق فیھا بقرار من المسجل بع�د اس�تیفاء ع�دد م�ن االج�راءات القانونی�ة المنص�وص علیھ�ا 

مذكور أعاله . وھ�ذه الب�راءة تعط�ي لمالكھ�ا الح�ق من القانون ال 20و19و18و16في المواد 
ف�ي التص��رف بھ��ا بكاف�ة أن��واع التص��رفات القانونی�ة كالتن��ازل كلی��اً أو جزئی�اً بمقاب��ل أو ب��دون 
مقابل واالقتراض بضمانھا _رھنھ�ا_ وك�ذلك الت�رخیص للغی�ر باس�تغاللھا ترخیص�اً مطلق�اً أو 

االخت��راع لم��دة معین��ة ، ویع��د م��ن قبی��ل  مقی��داً ، كم��ا تمنح��ھ الح��ق ف��ي االس��تئثار باس��تغالل
االستغالل _اذا ك�ان موض�وع ب�راءة االخت�راع منتج�اً_ ص�نعھ واس�تخدامھ وعرض�ھ للبی�ع أو 
بیعھ أو اس�تیراده لھ�ذه األغ�راض ، وإذا ك�ان االخت�راع طریق�ة ص�نع ، ف�إن لص�احب الب�راءة 

ده . وبم��وازاة ذل��ك ص��نع المن��تج واس��تغاللھ واس��تخدامھ أو عرض��ھ للبی��ع أو بیع��ھ أو اس��تیرا
یك��ون ل��ھ الح��ق ف��ي من��ع الغی��ر ال��ذي ل��م یحص��ل عل��ى موافقت��ھ ف��ي ص��نع المن��تج واس��تخدامھ 
وعرضھ للبیع وبیعھ واستیراده ھذا اذا كان االختراع منتج�اً ص�ناعیاً ، أم�ا إذا ك�ان االخت�راع 

وم�ن طریقة صنع فلھ منع الغیر الذي لم یحصل على موافقتھ من االس�تخدام الفعل�ي للطری�ق 
اس��تخدام المن��تج ال��ذي ی��تم الحص��ول علی��ھ مباش��رة بھ��ذه الطریق��ة وم��ن ع��ره للبی��ھ وبیع��ھ 

 واستیراده لھذه األغراض .



 

وما تقدم یعني أن ھذه البراءة تمنح لمالكھ�ا حق�اً ف�ي االس�تئثار باس�تغالل االخت�راع ، ولك�ن یالح�ظ         
 -على ھذا الحق ما یلي :

ق في استغالل اختراعھ إال من تاریخ صدور البراءة وھ�ذا م�ا ق�رره لیس لطالب البراءة التمتع بالح .1
 ) من القانون .17المشرع العراقي في المادة (

یستمر طالب البراءة بعد الحص�ول علیھ�ا بتمتع�ھ بھ�ذا الح�ق طیل�ة م�دة الحمای�ة القانونی�ة المح�ددة  .2
خ تسجیلھا وھنا یحق لنا من القانون بعشرین سنة من تاری 1) ف13للبراءة والتي تقررھا المادة (

التوقف لمناقشة مس�ألة عل�ى جان�ب كبی�ر م�ن األھمی�ة وھ�ي إذا ك�ان المش�رع العراق�ي یم�نح لمال�ك 
الب��راءة حق��اً اس��تئثاریاً یخول��ھ من��ع الغی��ر م��ن اس��تیراد المن��تج _موض��وع االخت��راع _ المش��مول 

اله . أال یك�ون ف�ي تطبی�ق بالحمایة من سوق أي دولة طیلة مدة الحمای�ة القانونی�ة المن�وه عنھ�ا أع�
ھ��ذا المب��دأ عل��ى وج��ھ اإلط��الق س��بباً ف��ي تمك��ین مال��ك الب��راءة م��ن من��ع الغی��ر م��ن اس��تیراد كاف��ة 
المنتجات الصناعیة المشمولة بالحمایة وبضمنھا تل�ك المنتج�ات المطروح�ة للبی�ع ف�ي الخ�ارج ع�ن 

لم�الكي ب�راءات االخت�راع طریق مالك البراءة نفسھ أو بواسطة غی�ره وبموافقت�ھ وبالت�الي س�یكون 
القدرة واإلمكانیة في احتكار السوق وعرض تلك المنتجات في السوق المحلي بأسعار باھض�ة ج�داً 

 ؟
من المؤكد أن الجواب سیكون باإلیجاب . لذلك ومن أجل تالفي ھذا الوضع فق�د عم�دت بع�ض التش�ریعات 

لحق��وق الملكی��ة الفكری��ة كالتش��ریع المص��ري إل��ى تبن��ي م��ا یس��مى بمب��دأ االس��تنفاذ ال��دولي 
)International exhaustion) من ق�انون حمای�ة حق�وق الملكی�ة 10) وذلك في المادة (

والذي بمقتضاه (ویستنفذ حق مالك البراءة ف�ي من�ع الغی�ر م�ن  2002لسنة  82الفكریة رقم 



 

 استیراد المنتجات المشمولة بالحمایة بمجرد أن یط�رح تل�ك المنتج�ات للت�داول ف�ي س�وق أي
 دولة سواء بنفسھ أو عن طریق أحد تابعیھ أو بموافقتھ).

ولدى الرجوع إلى بنود اتفاقیة تریبس (اتفاقیة الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكی�ة الفكری�ة     
یتبین عدم وضوح موقفھا من ھذا المبدأ رغم أھمیتھ التي تصب في مصلحة الدول النامی�ة ، 

نھا تقر أن�ھ (ألغ�راض تس�ویة منازع�ات) ال تتض�من االتفاقی�ة م�ا ) م6لكن یالحظ أن المادة (
یمكن استخدامھ للتعامل مع مسألة انقضاء حقوق الملكی�ة الفكری�ة ، وھ�ذا یعن�ي أن االتفاقی�ة 
أقرت وبشكل صریح باستبعاد أي احتكام إل�ى بنودھ�ا فیم�ا یتعل�ق بمنازع�ات ال�دول االعض�اء 

ة ، مم��ا ی��ؤدي إل��ى الق��ول بامكانی��ة ال��دول األعض��اء الخاص��ة باس��تنفاذ حق��وق الملكی��ة الفكری��
) م��ن االتفاقی��ة ذاتھ��ا تخ��ول أي م��ن 8وبال��ذات النامی��ة تطبی��ق ھ��ذا المب��دأ س��یما وأن الم��ادة (

ال�دول اتخ��اذ الت��دابیر الالزم��ة لمن�ع م��الكي حق��وق الملكی��ة الفكری�ة م��ن اس��اءة اس��تخدامھا أو 
غی�ر معق�ول للتج�ارة أو الت�أثیر الس�لبي ع�ن القیام بأي أعمال من شأنھا أن ت�ؤدي إل�ى تقیی�د 

 النقل الدولي للتكنولوجیا .
تبن��ي ھ��ذا المب��دأ ی��ؤدي إل��ى تحقی��ق مص��لحة ال��دول النامی��ة م��ن خ��الل ت��وفیر المنتج��ات   وحی��ث أن    

المش��مولة بالحمای���ة ف��ي الس���وق المحل��ي بأق���ل األس��عار الس���ائدة عالمی��اً خاص���ة المنتج���ات 
ة الغالب�ة م�ن أف�راد المجتم�ع فأنن�ا نج�د أن�ھ م�ن الض�رورة بمك�ان االستھالكیة التي تھم النسب

تبن��ي المش��رع العراق��ي ھ��ذا المب��دأ مراع��اة للمص��لحة الوطنی��ة وس��د الب��اب بوج��ھ مح��اوالت 
احتك��ار األس��واق وال��تحكم ف��ي األس��عار ب��النص علی��ھ ف��ي ق��انون ب��راءة االخت��راع والنم��اذج 



 

) منھ وصیاغتھ بالش�كل 12ل نص المادة (المعدل وذلك بتعدی 1970لسنة  65الصناعیة رقم 
 -اآلتي :

 -(تمنح براءة االختراع مالكھا الحقوق التالیة :
منع الغیر اذا لم یحصل على موافقة مالك البراءة من صنع المنتج موضوع االختراع واس�تغاللھ أو  .1

 استخدامھ أو عرضھ للبیع أو بیعھ أو استیراده اذا كان موضوع البراءة منتجاً.
الغیر اذا لم یحصل على موافقة مالك البراءة من ص�نع المن�تج موض�وع االخت�راع أو اس�تغاللھ منع  .2

 أو استخدامھ أو عرضھ للبیع أو بیعھ أو استیراده اذا كان موضوع البراءة طریقة صنع .
. وعلى الرغم مما ورد في الفق�رتین الم�ذكورتین أع�اله یس�تنفذ مال�ك الب�راءة حق�ھ ف�ي من�ع الغی�ر م�ن  3

ستیراد أو استخدام أو بیع أو توزیع الس�لعة اذا ق�ام بعرض�ھا ف�ي أی�ة دول�ة أو رخ�ص للغی�ر ا
 بذلك) .
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