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استاذ القانون التجاري املساعد
كلية احلقوق – جامعة املوصل
ٓكسز املشسع العساقٕ يف املادٗ ( )2مً قاىٌْ بسا ٗٛاالخرتاع ّاليناذج الصياعٔ٘ ّاملعلْمات
غري املفصح عيَا ّالدّاٜس املتهامل٘ ّاألصياف اليباتٔ٘ زقه  43لطي٘  0751املعدل مبْجب أمس
ضلط٘ االٜتالف املؤقت٘ زقه  60لطي٘ ( - 8 2112ميح بسا ٗٛاالخرتاع لهل اخرتاع قابل للتطبٔل
صياعٔاً  ،حدٓح ّٓطاٍه يف خطْٗ مبتهسٗ ٓتعلل اما مبيتج صياعٕ جدٓد أّ طسم صياعٔ٘
جدٓدٗ أّ تطبٔل جدٓد لطسم صياعٔ٘ معسّف٘).
ّالربا ٍٕ ٗٛالشَادٗ الدال٘ عل ٙتطجٔل االخرتاع مييخَا ّشٓس الصياع٘ يف العسام _ بياٛ
عل ٙطلب صاحب االخرتاع _ ّتتطنً البٔاىات ارتاص٘ باالخرتاع ّّصف نامل عً االخرتاع ،
ّحل صاحبُ يف احتهاز اضتػاللُ ّفل الكاىٌْ  ٍّٕ ،ال متيح إال اذا تْافست لالخرتاع مث٘ شسّط
مْضْعٔ٘ تتنجل باالبتهاز ّادتدٗ ّالكابلٔ٘ للتطبٔل الصياعٕ ّاملشسّعٔ٘ ّشسّط شهلٔ٘ تتخدد
مبْجب تكدٓه طلب ميح الربا ٗٛمً قبل املخرتع اىل ادتَاش املسنصٖ للتكٔٔظ ّالطٔطسٗ اليْعٔ٘ ،
ّمل ٓشرتط املشسع العساقٕ فٔنً ٓتكدو بطلب الربا ٗٛأٌ ٓهٌْ عساقٔاً  ،بل أجاش ذلو أٓطاً
للنْاطيني العسب ّاألجاىب املكٔنني يف العسام ّمْاطيْ الدّل األطساف يف اتفاقٔ٘ دّلٔ٘ ذات صل٘
ّاليت ٓهٌْ العسام طسفاً فَٔا ّ ،متيح الربا ٗٛلصاحب اذتل فَٔا بكساز مً املطجل بعد اضتٔفاٛ
عدد مً االجساٛات الكاىْىٔ٘ امليصْص علَٔا يف املْاد  21ّ07ّ06ّ04مً الكاىٌْ املرنْز أعالِ .
ٍّرِ الربا ٗٛتعطٕ ملالهَا اذتل يف التصسف بَا بهاف٘ أىْاع التصسفات الكاىْىٔ٘ نالتياشل
نلٔاً أّ جصٜٔاً مبكابل أّ بدٌّ مكابل ّاالقرتاض بطناىَا _زٍيَا_ ّنرلو الرتخٔص للػري
باضتػالهلا تسخٔصاً مطلكاً أّ مكٔداً  ،ننا متيخُ اذتل يف االضتٝجاز باضتػالل االخرتاع ملدٗ معٔي٘
ّٓ ،عد مً قبٔل االضتػالل _اذا ناٌ مْضْع بسا ٗٛاالخرتاع ميتجاً_ صيعُ ّاضتخدامُ ّعسضُ
للبٔع أّ بٔعُ أّ اضتريادِ هلرِ األغساض ّ ،إذا ناٌ االخرتاع طسٓك٘ صيع  ،فإٌ لصاحب الرباٗٛ
صيع امليتج ّاضتػاللُ ّاضتخدامُ أّ عسضُ للبٔع أّ بٔعُ أّ اضتريادِ ّ .مبْاشاٗ ذلو ٓهٌْ لُ
اذتل يف ميع الػري الرٖ مل صحصل عل ٙمْافكتُ يف صيع امليتج ّاضتخدامُ ّعسضُ للبٔع ّبٔعُ

ّاضتريادِ ٍرا اذا ناٌ االخرتاع ميتجاً صياعٔاً  ،أما إذا ناٌ االخرتاع طسٓك٘ صيع فلُ ميع الػري
الرٖ مل صحصل عل ٙمْافكتُ مً االضتخداو الفعلٕ للطسٓل ّمً اضتخداو امليتج الرٖ ٓته اذتصْل
علُٔ مباشسٗ بَرِ الطسٓك٘ ّمً عسِ للبُٔ ّبٔعُ ّاضتريادِ هلرِ األغساض .
ّما تكدو ٓعين أٌ ٍرِ الربا ٗٛمتيح ملالهَا حكاً يف االضتٝجاز باضتػالل االخرتاع ّ ،لهً
ٓالحظ علٍ ٙرا اذتل ما ٓلٕ - 8
 .0لٔظ لطالب الربا ٗٛالتنتع باذتل يف اضتػالل اخرتاعُ إال مً تازٓخ صدّز الرباٍّ ٗٛرا ما
قسزِ املشسع العساقٕ يف املادٗ ( )05مً الكاىٌْ .
ٓ .2طتنس طالب الربا ٗٛبعد اذتصْل علَٔا بتنتعُ بَرا اذتل طٔل٘ مدٗ اذتنآ٘ الكاىْىٔ٘
احملددٗ للرباّ ٗٛاليت تكسزٍا املادٗ ( )01ف 0مً الكاىٌْ بعشسًٓ ضي٘ مً تازٓخ تطجٔلَا
ٍّيا صحل ليا التْقف ملياقش٘ مطأل٘ عل ٙجاىب نبري مً األٍنٔ٘ ٍّٕ إذا ناٌ املشسع
العساقٕ مييح ملالو الربا ٗٛحكاً اضتٝجازٓاً خيْلُ ميع الػري مً اضترياد امليتج _مْضْع
االخرتاع _ املشنْل باذتنآ٘ مً ضْم أٖ دّل٘ طٔل٘ مدٗ اذتنآ٘ الكاىْىٔ٘ امليِْ عيَا أعالِ
 .أال ٓهٌْ يف تطبٔل ٍرا املبدأ علّ ٙجُ اإلطالم ضبباً يف متهني مالو الربا ٗٛمً ميع
الػري مً اضترياد ناف٘ امليتجات الصياعٔ٘ املشنْل٘ باذتنآ٘ ّبطنيَا تلو امليتجات
املطسّح٘ للبٔع يف ارتازج عً طسٓل مالو الربا ٗٛىفطُ أّ بْاضط٘ غريِ ّمبْافكتُ ّبالتالٕ
ضٔهٌْ ملالهٕ بساٛات االخرتاع الكدزٗ ّاإلمهاىٔ٘ يف احتهاز الطْم ّعسض تلو
امليتجات يف الطْم احمللٕ بأضعاز باٍط٘ جداً ؟
مً املؤند أٌ ادتْاب ضٔهٌْ باإلجياب  .لرلو ّمً أجل تاليف ٍرا الْضع فكد عندت
بعض التشسٓعات نالتشسٓع املصسٖ إىل تبين ما ٓطن ٙمببدأ االضتيفاذ الدّلٕ ذتكْم
امللهٔ٘ الفهسٓ٘ (ّ )International exhaustionذلو يف املادٗ ( )01مً قاىٌْ محآ٘
حكْم امللهٔ٘ الفهسٓ٘ زقه  62لطي٘ ّ 2112الرٖ مبكتطاِ (ّٓطتيفر حل مالو الربا ٗٛيف
ميع الػري مً اضترياد امليتجات املشنْل٘ باذتنآ٘ مبجسد أٌ ٓطس تلو امليتجات للتداّل يف
ضْم أٖ دّل٘ ضْا ٛبيفطُ أّ عً طسٓل أحد تابعُٔ أّ مبْافكتُ).
ّلد ٚالسجْع إىل بيْد اتفاقٔ٘ تسٓبظ (اتفاقٔ٘ ادتْاىب املتصل٘ بالتجازٗ مً حكْم امللهٔ٘
الفهسٓ٘ ٓتبني عدو ّضْ مْقفَا مً ٍرا املبدأ زغه أٍنٔتُ اليت تصب يف مصلخ٘ الدّل
اليامٔ٘  ،لهً ٓالحظ أٌ املادٗ ( )4ميَا تكس أىُ (ألغساض تطْٓ٘ مياشعات) ال تتطنً
االتفاقٔ٘ ما ميهً اضتخدامُ للتعامل مع مطأل٘ اىكطا ٛحكْم امللهٔ٘ الفهسٓ٘ ٍّ ،را

ٓعين أٌ االتفاقٔ٘ أقست ّبشهل صسٓح باضتبعاد أٖ احتهاو إىل بيْدٍا فٔنا ٓتعلل مبياشعات
الدّل االعطا ٛارتاص٘ باضتيفاذ حكْم امللهٔ٘ الفهسٓ٘  ،مما ٓؤدٖ إىل الكْل بامهاىٔ٘
الدّل األعطاّ ٛبالرات اليامٔ٘ تطبٔل ٍرا املبدأ ضٔنا ّأٌ املادٗ ( )6مً االتفاقٔ٘ ذاتَا ختْل
أٖ مً الدّل اختاذ التدابري الالشم٘ مليع مالهٕ حكْم امللهٔ٘ الفهسٓ٘ مً اضا ٗٛاضتخدامَا
أّ الكٔاو بأٖ أعنال مً شأىَا أٌ تؤدٖ إىل تكٔٔد غري معكْل للتجازٗ أّ التأثري الطليب عً
اليكل الدّلٕ للتهيْلْجٔا .
ّحٔح أٌ تبين ٍرا املبدأ ٓؤدٖ إىل حتكٔل مصلخ٘ الدّل اليامٔ٘ مً خالل تْفري امليتجات
املشنْل٘ باذتنآ٘ يف الطْم احمللٕ بأقل األضعاز الطاٜدٗ عاملٔاً خاص٘ امليتجات االضتَالنٔ٘
اليت تَه اليطب٘ الػالب٘ مً أفساد اجملتنع فأىيا جند أىُ مً الطسّزٗ مبهاٌ تبين املشسع
العساقٕ ٍرا املبدأ مساعاٗ للنصلخ٘ الْطئ٘ ّضد الباب بْجُ حماّالت احتهاز األضْام
ّالتخهه يف األضعاز باليص علُٔ يف قاىٌْ بسا ٗٛاالخرتاع ّاليناذج الصياعٔ٘ زقه  43لطي٘
 0751املعدل ّذلو بتعدٓل ىص املادٗ ( )02ميُ ّصٔاغتُ بالشهل اآلتٕ - 8
(متيح بسا ٗٛاالخرتاع مالهَا اذتكْم التالٔ٘ - 8
أ .ميع الػري اذا مل صحصل عل ٙمْافك٘ مالو الربا ٗٛمً صيع امليتج مْضْع االخرتاع
ّاضتػاللُ أّ اضتخدامُ أّ عسضُ للبٔع أّ بٔعُ أّ اضتريادِ اذا ناٌ مْضْع الرباٗٛ
ميتجاً.
ب .ميع الػري اذا مل صحصل عل ٙمْافك٘ مالو الربا ٗٛمً صيع امليتج مْضْع االخرتاع أّ
اضتػاللُ أّ اضتخدامُ أّ عسضُ للبٔع أّ بٔعُ أّ اضتريادِ اذا ناٌ مْضْع الرباٗٛ
طسٓك٘ صيع .
جـ ّ .عل ٙالسغه مما ّزد يف الفكستني املرنْزتني أعالِ ٓطتيفر مالو الربا ٗٛحكُ يف ميع
الػري مً اضترياد أّ اضتخداو أّ بٔع أّ تْشٓع الطلع٘ اذا قاو بعسضَا يف أٓ٘ دّل٘ أّ زخص
للػري برلو) .

