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 ةالمقدم

يحتل  مضولضح حقلضل الممكيلة الةكريلة مكانلة متقدملة  لل تللضر اللدض  الحدي لة 
إلل   ضمقياسا بارزا لمدى تمُكنها من ناصية العمم، ضقد ذهبت تمك اللدض  ضمجتمعاتها

ت ملن ها، ضغلدت تملك التشلريعاأشخاصلتملك الحقلضل ضحمايلة  ضوع تشلريعات لتقريلر
خلا   لل مجتمعاتهلا، أض  احدث  رضح القانضن ضال غنل  ننهلا لنجلاح أش نشلال نلام

لبيعلللة الع قلللة السلللاحدة  لللل الحيلللاة الداخميلللة لتملللك االنشللللة ضم سسلللاتها  النهلللا تلللن م
الجامعللات تم لل  الجهللة  لل ن  ها، ض للل مجللا  التعملليم العللالل ضالبحللث العمملللأشخاصللض 

حها، لذا يجب ان يكضن لهلا تشلريعها الخلا  التل تتضل  تمك االنشلة ضتنهض بآنبا
دارةلتن لللليم ضت ليللللة نشللللالاتها اليضميللللة نملللل  مسللللتضى التللللدريس ضالبحللللث العممللللل ض   ا 

شللل ضنها كا لللة، ض لللل هلللذا البحلللث سلللضل نتنلللاض  نمللل  ضجللل  التركيلللز دضر التشلللريعات 
جراءض  اتها بكا ة مستضياتها  ل ترصين ضحماية حل الممكية الةكرية لمض لل الخدملة ا 

جانللب إللل   معيللة، السلليما البح يللة منهللا التللل تعللد احللد اركللان العمميللة التعميميللةالجا
  ركن التعميم العالل.
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إختيارنلا لمكتابلة  لل  أسلبابلقلد كلان ملن أهلم : اختيبار  أسببا و ة البحث أهمي
الرصللانة ضالعمميللة ال تللزا  تشللك  السللمة ال البللة نملل  بلل ن  هللذا المجللا ، هللض إنتقادنللا

مقارنلة بجامعلات  -إذا ما إسلت نينا بعلض الحلاالت الشلاذة العلابرة-ةالجامعات العراقي
التعملللليم العللللالل  لللل ن  ة التللللل اشللللرنا اليهللللاهميللللل، ضلألقميمللللدض  المحلللليل العربللللل ضاإ

،  عملل  تن يملل  ضحمايتلل  قانضنللا ضقوللاء  إللل   ضالبحللث العممللل بحاجللة ماسللة ضمسللتمرة
مركزيللة  أن ملةتعميمللات ض  قللانضن خلا  مضحللد ملعإلل   مسلتضى التشلريع ال زا  مةتقللرا

مضحلللدة أيولللا ضتتلللض ر  يهلللا صلللةة الديمضملللة، ض لللل ذات الضقلللت تسلللاير ادضات البحلللث 
ال سلتبق  التشلريعات النا لذة حاليلا غيلر  العممل الحدي ة ضضساح  النشر المتسارنة، ضا 
كا ية لحماية االنشلة العممية ضالتعميمية ضتحةيزها، االمر الذش يتلمب ضجلضد غللاء 

ة  للل تممسلل  بهللذا مسللاهميث يحةلل  تمللك الحقللضل، ضذلللك مللا سللنحاض  التشللريعل حللد
   البحث.

نحاض   ل هلذ  الدراسلة إنتملاد الملنهس االسلتقراحل ضالتحميملل منهجية البحث: 
نتللللاحس إللللل   المقلللارن لمجملللل  التشلللريعات النا للللذة بمسللللتضياتها كا لللة، بهللللدل الضصلللض 

علالل ضالبحلث العممل،ضذللك منتخبة تساند  ل تجذير نمميلة ض حلضى قللاح التعمليم ال
، االنتباريلة ضاللبيعيلة  أشخاصلمن خ   ضوع تشريعات م حملة ضصلالحة لحمايلة 

قللانضن الممكيللة الةكريللة المصللرش  أحكللاممللع  مللع التلللرل نملل  سللبي  المقارنللة ب يجللاز
   كمما تلمب االمر ذلك.
 ومن هذا االلار سضل نحاض  تقديم بح نا بعنضان  ان   منهيكمية البحث: 

ضنبلر    لة ملاللب، التشلريعات الخاصلة  األض خ   مبح لين، نتنلاض   لل المبحلث 
بالتعميم العالل نم  مختمل مستضياتها من القضانين ضالتعميمات ضاالضامر الضزارية،  لم 

 للل مقللدمتها  ننتقلل  لعللرض التشللريعات العامللة  للل مضوللضح المبحللث ضنبللر ملمبللين 
 4002لسللنة -33-ضتعدي تلل  رقللم 9119لسللنة -3-حللل الم لللل رقللم حمايللة قللانضن

القللللانضن ضالمرجللللع العللللام  للللل  المنحمللللة بانتبللللار  حللللت  الصللللادر نللللن امللللر سللللملة اال
مضوللضن ،  للم القللضانين العاديللة ذات الع قللة، أمللا  للل المبحللث ال للانل  سللضل نتنللاض  
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الحمايللة القوللاحية لحللل الممكيللة الةكريللة ضمصللادرها القانضنيللة ضبعللض تلبيقاتهللا أمللام 
  ، ضذلك من خ      ة ملالب ضنم  النحض األتل القواء

  الحماية القانضنية لحل الممكية الةكرية  ل التشريعات الخاصلة األض المبحث 
  ضالعامة

   الحماية القانضنية لحل الممكية الةكرية  ل تشريعات التعميم العاللاألض الملمب  
 رية  ل التشريعات العامةالملمب ال انل  الحماية القانضنية لحل الممكية الةك 

  المبحث ال انل  الحماية القواحية لحل الممكية الةكرية
 ات التحة ية جراء  الحماية القواحية  ل نلال اإاألض الملمب 

 الملمب ال انل  الحماية القواحية  ل نلال المس ضلية المدنية 
 الملمب ال الث  الحماية القواحية  ل نلال المس ضلية الجزاحية 

 لخاتمة ضالتضصياتا

 األولادلبحث 
احلماية القانونية حلك ادللكية الفكرية يف التشريعات اخلاصة 

 والعامة
نتنلللاض   لللل هلللذا المبحلللث التشلللريعات الخاصلللة بلللالتعميم العلللالل ضالتلللل جلللاءت 

داخمية، النها  ل هذا  أن مةأض  تعاميم ضاضامر ضزاريةأض  تعميماتأض  بمستضى قضانين
ات خاصللة بمضولللضنها، ضبعلللد نللرض هلللذ  التشلللريعات ضدراسلللتها المعنلل  تعلللد تشلللريع

سنبين تا يرها نم  مضوضح البحث العممل ضرصانت  كما يجلب، كضنهلا حقلضل ممكيلة 
انل  لليس إلل   شلارة كرية ضجهضد نمميلة لمض لل الخدملة الجامعيلة، ضالبلد أضال  ملن اإ

بحلث العمملل هناك تشريع قانضنل صادر نن المشلرح العراقلل يخل  تحديلدا ن لام ال
لمض للل الخدملللة الجامعيلللة  لللل حقللل  التعمللليم العللالل، ضللللذلك سلللضل نحلللاض   لللل هلللذ  
الةقلللرة نلللرض ملللا ضرد  لللل هلللذا المضولللضح باللللذات ملللن التشلللريعات الخاصلللة بلللالتعميم 

 4003لسلللللنة  -43-العلللللالل، السللللليما ملللللا ضرد  لللللل قلللللانضن الخدملللللة الجامعيلللللة رقلللللم
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المعللد  كضنهمللا  9133لسللنة  20رقللم  ضتعدي تلل ، ضكللذلك قللانضن ضزارة التعملليم العللالل
 التشريعين الرحيسين  ل هذا المجا ، ضسنتابع ما صدر  ل هذا الصدد ملن تعميملات

تقصلللللل التشلللللريعات العاملللللة الحاميلللللة لتملللللك إلللللل   ضزاريلللللة، ضسلللللضل نلللللذهب أن مللللةأض 
ضقلللانضن تعديمللل   9119لسلللنة  -3-الحقلللضل، ال سللليما منهلللا قلللانضن حلللل المضللللل رقلللم

 ، ضذلك من خ   ملمبين ضنم  النحض األتل  )*(4002لسنة -33-المرقم

 األولادلطلب 
احلماية القانونية حلك ادللكية الفكرية يف تشريعات التعليم 

 العايل
نتلرل  للللل هللللذا الململلللب نللللن تمللللك الحقللللضل ضاالمتيللللازات التللللل ضردت  للللل سلللل

تدحين التشريعات الخاصة بالتعميم العالل ضالبحث العممل نم  مختمل مستضياتها، مب
 ن مللةبللالقضانين ض للل مبللدأ التللدرج ضبعللدها التعميمللات ضالتعللاميم ضاالضامللر الضزاريللة ضاأل

 الداخمية، ضنم  النحض االتل  
 الحماية عمى مستوى القوانين  :األولالفرع 

البللد لنللا ابتللداء  مللن تضولليا بعللض المبللاد  أوال: قببانون الخدمببة الجامعيببة: 
ة بمضوضح البحث العممل لمتعريل بمعانيهلا كملا التل ضردت  ل هذا القانضن ضالمتعمق

حللددتها تمللك المللضاد، الن البحللث العممللل كمللا هللض معمللضم مصللدر  التدريسللل ضيقللضم بلل  
ومن المقب الحاص  نمي  ضهض ما يسمي  القانضن بمض ل الخدمة الجامعيلة، ضبهلذا 

 4003لسللنة  43 ال للا مللن قللانضن الخدمللة الجامعيللة رقللم  -9-الصللدد نر للت المللادة
"يقصللللد بمض للللل الخدمللللة الجامعيللللة  كلللل   مض للللل الخدمللللة الجامعيللللة بللللالن  االتللللل

                                                           

١ٔٓ اٌظربررح عرٓ اٌّشريل اٌرٛإٟ اثزرما ا ِرٓ اٌمارزٛر ٚأزٙرب ا ( اْ عجبرح اٌزشري٠ابد رشرًّ اٌمرٛا*)

، ٚٔش١ي ا٠ضبا إٌٝ اْ اٌٛزارح لرم ايدرذ ثبألٔظّخ ٚاٌٍٛائخ اٌماخ١ٍخ ٌٍزشى١الد اٌّيرجطخ ثبٌٛزارح

رضرّٕذ ِذربٚر عم٠رمح ريور د  3131ٚاٌٝ ٔٙب٠رخ عربَ  3102اازيار١ج١خ ٌٍزا١ٍُ اٌابٌٟ فٟ عبَ 

رذف١رر ٖ ٚرعب٠ررخ صه،بطررٗ، ٚادزررٛد ِذررٛرا ٠إررٟ ثزذررم٠ش فررٟ ِاظّٙررب عٍررٝ رطرر٠ٛيٖ ٚاررجً 

رشي٠ابرٗ، ٠ّٚىٕٕب اٌمٛي ثأْ ذٌه ٠ٕمرط ضّٓ صاجبة اخز١برٔب ٌّٛضٛل اٌجذرش، ٚاراربلب ِرذ ٘ر ا 

 اٌزٛجٗ إمزيح فٟ خبرّخ ٘ ا اٌجذش ثاض اٌزٛط١بد اٌزٟ رظت فٟ ٘مف ٘ ا اٌّذٛر.
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أض  مض للللل يقللللضم بممارسللللة التللللدريس الجللللامعل ضالبحللللث العممللللل ضاالستشللللارة العمميللللة
م سسللاتها ممللن أض  العملل   للل ديللضان ضزارة التعملليم العللالل ضالبحللث العمملللأض  الةنيللة

نميهلا  لل قلانضن ضزارة التعمليم تتلض ر  يل  شلرضل نولض الهيحلة التدريسلية المنصلض  
. ان "أش قلللللانضن يحللللل  محمللللل أض  9133لسلللللنة  -20-العلللللالل ضالبحلللللث العمملللللل رقلللللم

جانلللب اللللذش يملللارس مهملللة التلللدريس الجلللامعل إلللل   التعريلللل الملللذكضر يشلللم  ايولللا
أض  ، ضمنها م   ممن يقدمضن االستشارة العممية ضالةنيلةأخرىضالبحث العممل اصنا ا 

ضان اللضزارة ضم سسلاتها، ضلكلن  لل سليال اللن  لليس كلذلك النل  من العلاممين  لل ديل
أش القانضن قد نملل تحقلل هلذ  الشلمضلية بتلض ر شلرضل معينلة ضردت  لل قلانضن اخلر 

اش قانضن أض  9133لسنة  -20-ضهض قانضن ضزارة التعميم العالل ضالبحث العممل رقم
ا    لل صلياغت  اخر يح  محم . ان هذا التعريلل ضكملا ضرد  لل اللن  قلد جلاء ممل

 6791لسنة -924-ضمومضن  لن  المادة ال انية من قانضن الخدمة الجامعية رقلم
   .(9)الممغي

اما تمك الشرضل الضاجب تضا رها بعوض الهيحة التدريسية  ل الجامعة ضبمضجب 
 -42-،حيللث حللددت المللادة30-42القللانضن المللذكضر،  قللد احتضتهللا موللامين المللضاد 

نها الهيحات التدريسية  لل الجامعلات ضهيحلة المعاهلد الةنيلة ملن االلقاب التل تت لل م
االساتذة ضاالساتذة المساندين  لم المدرسلين ضالمدرسلين المسلاندين، ضتةصلمت الملضاد 

من القانضن  ل الشرضل العمميلة تملك، اضلهلا مل    الشلهادة الحاصل  نميهلا  42-30
سلللتير بالنسلللبة لمملللدرس نولللض الهيحلللة التدريسلللية ضالتلللل يجلللب ان ال تقللل  نلللن الماج

 يما يتعمل باأللقاب العمميلة لمملدرس  خرىالمساند،  و  نن الشرضل التكميمية األ
ضاالسللتاذ المسللاند  للم االسللتاذ،  لل ذن مض للل الخدمللة الجامعيللة يجللب ان تتللض ر  يلل  

 .(4)شرضل نوض الهيحة التدريسية المنصض  نميها  ل القانضن
                                                           

٠ر  ٚهرريٚاٗ، ا ريٜ درربرس عجرم اٌىرري٠ُ ٠ٕظري  ٌٍّ ٠ررم ِرٓ ااضرربفبد ٚاٌّالدظربد دررٛي اٌزاي (0)

اٌشربٚٞ، إٌظربَ اٌمربٟٔٛٔ ٌ،مِرخ ِرٛلفٟ اٌ،مِرخ اٌجبِا١رخ، راربٌخ ِبجارز١ي ِٕشرٛرح، رار ِىزجررخ 

 ِٚب ثام٘ب. 32، ص3102عمٔبْ، ثغمار، هبرل اٌّزٕجٟ، ا

اٌ،بطرخ  0993ٌارٕخ  ٠23ٕظي  ٌٍّ ٠م فٟ ٘ ا اٌّٛضرٛل، اٌزا١ٍّربد اٌٛزار٠رخ اٌظربررح ثبٌارمر/ (3)

 ِٓ ٘ ٖ اٌزا١ٍّبد.3،،،01ٌزيل١بد اٌا١ٍّخ فٟ اٌجبِابد ١٘ٚئخ اٌّاب٘م اٌف١ٕخ، اا١ّب اٌّٛار ثب
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ة ضدضر هميللللنا لللذ ضتعدي تللل  ضصلللةا أللقلللد تولللمن قلللانضن الخدملللة الجامعيلللة ا 
انتبللر القللانضن إذ  ها،أهللدا البحللث العممللل  للل انجللاح العمميللة التعميميللة ض للل تحقيللل 

ضاجباتلل "،  قللد توللمنت "النشللال العممللل لمض للل الخدمللة الجامعيللة مللن اهللم مهاملل  ض
يتللللضل  " (9)نصللللت نملللل  أنإذ   للللل العديللللد مللللن بنضدهللللا موللللمضن ذلللللك، -4-المللللادة

البحللللضث العمميللللة  للللل مختمللللل  إجللللراءالجامعيللللة مللللا يمللللل..  ال للللا    مض للللل الخدمللللة
المجللللاالت، خامسللللا   االسللللهام  للللل التلللل ليل ضالترجمللللة ضالنشللللر. سللللابعا   االسللللهام  للللل 
تلضير االقسام العممية  كريا ضتربضيا ضنمميا، ضتقديم الدراسلات ضالبحلضث ضالتقلارير... 

( سلللانة اسلللبضنيا  30نلللن )  اللللث نشلللر  التضاجلللد العمملللل  لللل م سسلللت  بملللا ال يقللل 
.لقللللد انللللل  القللللانضن حللللضا ز نديللللدة ماليللللة "لتحقيللللل الةقللللرات انلللل    للللل هللللذ  المللللادة

المسلليرة التعميميللة ضتلضيرهللا مللن خلل   البحللث  أهللدالضانتباريللة، ض للل سللبي  تحقيللل 
. ان الللبعض (4)العممللل ض تحصللين الملل ك التدريسللل ضر للع مسللتضا  العممللل ضالمعاشللل

ضردها هذا القانضن لها اال ر الكبير ضااليجابل نم  مستضى البحث التل ا حكاممن األ
العممل ضاصالت  من خ   تضا ر الحضا ز المادية التل يجب ان تنعكس نم  الناحية 
العمميللللة ضاالنتباريللللة لمض للللل الخدمللللة الجامعيللللة، ضمللللن  للللم نملللل  مسللللتضا  التدريسللللل 

زات ماليلة نديلدة، منهلا مل   ضالبح ل معا،  ةل الجضانلب الماديلة هنلاك حلضا ز ضامتيلا
% ضمخصصلللات الشلللهادة ض لللل درجاتهلللا 900مخصصلللات الخدملللة الجامعيلللة بنسلللبة 

تكميميلللللة، ضملللللن تملللللك الحلللللضا ز  أخلللللرىضكلللللذلك مخصصلللللات المقلللللب العمملللللل ضحلللللضا ز 
ضاالمتيلللازات ايولللا اسلللتمرار صلللرل تملللك المخصصلللات ا نلللاء تمتلللع مض لللل الخدملللة 

لمرولللية، ضايولللا ا نلللاء دراسلللت  لمحصلللض  الجامعيلللة بالعلللل  ضاالجلللازات االنتياديلللة ضا
حتةا ل  بجميلع حقضقل  خل   ملدة  نم  شلهادة أنمل  أضتةرغل  العمملل خلارج القللر ضا 
الدراسلة ضالتةللرغ ضغيرهللا مللن الحقللضل التللل تميلز  نللن مض للل الخدمللة المدنيللة،  ولل  

                                                           

اٌٍّغرٟ ررٕض عٍرٝ أرٗ  ِٓ  0993ٌارٕخ  023ِرٓ لربْٔٛ اٌ،مِرخ اٌجبِا١رخ رلرُ  -3-وبٔذ اٌّربرح(0)

 .ٚاججبد ِٛل  اٌ،مِخ اٌجبِا١خ ِب ٠ٍٟ... 

صب١ٔرب، ِرٓ  -01-ٚاٌّربرح -02-ضرب ٚصبِٕرب ٚعبهريا ٚاٌّربرح/صبٌ-9-٠ٕظي  فٟ ٘ ا اٌّإٝ ِرضال، اٌّربرح (3)

اٌمرربْٔٛ إٌبفرر  ٚورر ٌه األاررجبة اٌّٛججررخ ٌظررمٚرٖ ٚرام٠ٍررٗ اٌضرربٟٔ ٚاٌضررٛاث  اٌٛزار٠ررخ اٌٍّذمررخ 

 .32/3/3109ثبٌزام٠ً فٟ 
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إللللل   نللللن االمتيللللازات التللللل يحصلللل  نميهللللا بعللللد انتهللللاء خدمتلللل  الجامعيللللة ض احالتلللل 
ضقد انل  المشرح إمتيازا جّضز  ي  لمض ل الخدمة الجامعية تمديلد خدمتل  التقاند. 

 (9)سنة بعد تض ر شرضلها. -10-التقاندية لحد سن
 )*( انيا   قانضن ضزارة التعميم العالل ضالبحث العممل

لقد نبرت الملضاد التلل جلاءت  لل هلذا القلانضن لمتعريلل بلبعض ملن م سسلات 
ة دضر تملك الم سسلات  لل تللضير مسلتضى أهميل، ضنلن التعميم العالل ضتحديد مهامهلا

من القلانضن الملذكضر الجامعلة  -1-ها،  قد نر ت المادةأهدا البحث العممل لتحقيل 
الجامعة حرم أمن ضمركز اشعاح حوارش  كرش ضنمملل ضتقنلل  لل "بالن  نم  ان 

ة الحيلاة المجتمع يزدهر  ل رحابها العق  ضتعملض  يهلا قلدرة االبلداح ضاالبتكلار لصلياغ
اللضاردة  لل هلذا القلانضن. ضنميهلا  هلدالضتقع نميها المس ضلية المباشرة  ل تحقيلل األ

ية ضالدراسلات نسلانان تقضم بالدراسات ضالبحضث المستمرة  ل شت  جضانلب المعر لة اإ
المتصمة بالحالة العممية. ضضاقع االحتياجات الجديدة التل تومن المستضيات العممية 

تقمللي  الةجللضة العمميللة ضالتقنيللة إللل   العصللر ضمتلمباتلل  ضبمللا يلل دشالر يعللة لتناسللب 
المضجضدة بيننا ضبين اللدض  المتقدملة... ضلهلا الشخصلية المعنضيلة". ملن خل   اللن  

المشرح قد ركز ك يرا  نم  المهام العممية التل تنهض بها الجامعلة، بل  ب ن  يتضوا
عتقلللد  خمللل   لللل التعريلللل الن قلللدم هلللذا الجانلللب نمللل  الجانلللب التدريسلللل، ضذللللك ال ن

التللللدريس يللللدخ   للللل حقلللل  النشللللال العممللللل ضاليمكللللن الةصلللل  بينهمللللا، ضالن التللللدريس 

                                                           

صبٌضرب،  -9-راثارب ٚصبِٕرب، ٚاٌّربرح -9-٠ٕظي  فٟ رفبط١ً رٍه اٌذمٛق ٚااِز١بزاد ٚصدىبِٙب، اٌّبرح (0)

ٚورر ٌه ث،ظررٛص رّم٠ررم اررٓ -،0-ٚاٌّرربرح،-03-صٚا، ٚاٌّرربرح -00 -ٚا٠ضررب اٌّرربرح -01-ٌّرربرحٚا

 -32-ٌمبْٔٛ اٌ،مِخ اٌجبِا١خ رلُ 3102ٌإخ  -0-ِٓ اٌزام٠ً رلُ -2-ٚ -3-اٌزمبعم، ٠ٕظي  اٌّبرح

ٚ ٠ٕظرري  دررٛي ا١ٌررخ .3102-3-2فررٟ  2211،إٌّشررٛر فررٟ اٌٛلرربئذ اٌايال١ررخ رلررُ 3111ٌاررٕخ 

-3-،0ٚ 3102-9-31فرٟ  00039ٚ 09،93ٌزّم٠م اعّبِٟ اٌٛزارح اٌّريل١ّٓ ٚطالد١خ ٘ ا ا

3103. 

(اْ ٘ ا اٌمبْٔٛ ا٠ اي ٔبف ا ٌٍٚز و١ي ث ٌه فإْ اٌٛزارح لم ايدذ اخ١يا ِشيٚل لبْٔٛ ثرم٠ً عٕرٗ، *)

ِٛعما اوّبي ط١بغزٗ ٚا٠ماعٗ إٌرٝ اٌارٍطخ اٌزشري٠ا١خ الريارٖ، ٚلرم  3109دمرد ف١ٗ ٔٙب٠خ عبَ 

-3-9ِشربروخ فررٟ اٌٛرهرخ إٌمبهر١خ دررٛي اٌّشريٚل اٌزرٟ عمرمد فررٟ ِيور  اٌرٛزارح فررٟ وربْ ٌٕرب 

، ٚثذضرررٛر ِرررمرا  اٌرررمٚائي اٌمب١ٔٛٔرررخ فرررٟ اٌجبِاررربد وبفرررخ، ٚلرررمِٕب إٌرررٝ ٌجٕرررخ اٌظررر١بغخ 3109

   ازخ عشيا ِمزيدب عٍٝ ِٛار اٌمبْٔٛ رُ ا٠ماعٙب ِذ ِذبضي ٌجٕخ اٌظ١بغخ .03اٌٛزار٠خ 
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يةترض من  ان يخّرج لمبة يكضنضا نمماء المستقب ، ضهكذا تكلرر هلذا التضصليل  لل 
تم   ب ن  القانضن نند تعرية  لمجمس الجامعة ضالكمية ضالقسم ضتحديد مهامها العممية

 . (9)ية لمتعميم العاللساسلهيحة العممية العميا ضاألك  منها ا
اليللل   لللل قلللانضنل الخدملللة الجامعيلللة ضالتعمللليم العلللالل انهملللا للللم  شلللارةملللا نلللضد اإ

ا خاصلة ضمباشلرة بحمايلة الحقلضل العمميلة لمض لل الخدملة الجامعيلة، أحكامليتومنا 
 ضلكن جاء  يهما ومنا الت كيد نم  تمك الحقضل ضحصانتها. 

  انل  التعميمات ضاالضامر ضالتعاميم الضزارية الةرح ال
صللللدر نلللللن ضزارة التعمللللليم العللللالل العديلللللد ملللللن التعميمللللات ضاالضاملللللر ضالتعلللللاميم 
بخصض  مضوضح حقضل مض ل الخدمة الجامعية ضمضوضح البحث العممل، تصب 

غير مباشر من خ   ما تقدم  تمك التعميملات ملن أض   ل هذا المجا  بشك  مباشر
تمك الحقضل، ضانللاء حصلانة نمميلة كحقلضل  صحابز مادية ضمعنضية ألدنم ضحضا 

حصللرية لم لةهللا، ضنللضد  للل هللذ  الةقللرة ايللراد بعوللا مللن اهللم تمللك التعميمللات ضاالضامللر 
 ة، ضهل همينم  سبي  الم ا  ضاأل

 اضال  تعميمات تعويد البحث العممل 
 للللللل  41د تعللللللد هللللللذ  التعميمللللللات الصللللللادرة نللللللن ضزارة التعملللللليم العللللللالل بالعللللللد 

مللن بللين التشللريعات الرحيسللة  للل مجللا  البحللث العممللل ضتعزيللز دضر  مللن 9/9/9114
خللل   تعوللليد جهلللضد البلللاح ين  لللل مضاوللليع مختلللارة ضمهملللة  لللل معالجاتهلللا، ضبهلللذا 

يشللترل بالبحللث "  مللن هللذ  التعميمللات نملل  مللا يمللل األضلللت الةقللرة أشللار الصلدد ملل   
العمملل  لل المجتملع بلاقرار أض  ر ال قلا لالمقدم لمتعويد ان يساهم  ل خدمة التلضي

تللللض ر "الةللللرح العممللللل". ضجلللاءت الةقللللرة ال ال للللة بلللالن  األتللللل أض  ملللن القسللللم العمملللل
الجامعللة ضالهيحللات لمبللاح ين ا نللاء قيللامهم بابحللا هم جميللع مللا يحتللاجضن اليلل  ممللا هللض 

 مجلا  هلذا اللدنم -6-البحلث ضاسلتكما  متلمباتل "، ضتضولا الملادة جراءورضرش إ
"تقلللضم الجامعلللة ضالهيحلللات بمسلللاندة المللل لةين ملللن  ضمتلمباتللل ،  هلللل تلللن  نمللل  ان
                                                           

 ِٓ اٌمبْٔٛ.٠32،09،00ٕظي  ٔظٛص اٌّٛار  (0)
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الهيحة التدريسية ضاالساتذة المتمرسلين ضالمتقانلدين نمل  نشلر م لةلاتهم التلل  أنواء
تعميميللللة بالم للللة العربيللللة ضاالجنبيللللة حسللللب الشللللرضل أض   قا يللللةأض  لهللللا قيمللللة نمميللللة

تخولللللع رسلللللاح  الماجسلللللتير "  نمللللل  ان". ضجلللللاءت الملللللادة العاشلللللرة بلللللالن(9)اآلتيلللللة
ضالرضحلللللللات اللللللللدكتضرا  لقضانلللللللد تعوللللللليد الم لةلللللللات المنصلللللللض  نميهلللللللا  لللللللل هلللللللذ  

، ضيللذكر  للل (4).ضتمحللل بهللا البحللضث المسللتمة مللن هللذ  الرسللاح  ضااللللاريا"التعميمللات
هلا ضجلاءت مقسلمة  حكامهذ  الصدد ان هذ  التعميمات حلددت المضاوليع المشلمضلة ب

مضاولليع البحللث ضالتلل ليل،  للم الكتللب المنهجيللة المسللاندة نملل     للة  صللض  ضهللل 
مللن هللذ  التعميمللات بعوللا  -99-ضالمراجللع ضالم لةللات المترجمللة، لقللد نالجللت المللادة

الباحللث، حيللث أض  بمللا يسلم  الممكيللة الةكريللة لمم لللأض  ملن الحقللضل المتعمقلة بللذلك
ل اللبلع ضالنشلر لمهيحتين ان تتمملك حقلض أض  لمجامعة"نصت المادة المذكضرة نم  ان 

الهيحللة التدريسللية المقدمللة لمتعولليد التللل تراهللا جللديرة بللذلك،  أنوللاءلللبعض م لةللات 
نمل  تضصلية مجملس اء  ضلها ان تكا ئ الم لل بما يتناسب ضقيمة الم لل العمميلة بنل

مللن التعميمللات التللل  األض المعهللد". ان هللذ  المللادة جللاءت وللمن الةصلل  أض  الكميللة
لتلل ليل،  هللل هنللا ت مللس حللل الم لللل ضحمايتلل   للل هللذا تناضلللت مضوللضح البحللث ضا

أض  الصللدد، ضالمسللاح  التللل تلرقللت اليهللا الملللادة المللذكضرة تعللد مللن الحقللضل المكمملللة
الباحللث، ضالجامعللة نملل  ض للل الللن  لهللا االختيللار  للل ان أض  المجلاضرة لحللل الم لللل

بلل  مللن تتممللك تمللك الحقللضل مللن نللدمها، ضهمللا حقللل اللبللع ضالنشللر كلل  ذلللك دضن مقا
لمجامعلة... "يلرد اللن  إذ  ضهل الجامعة التل تم ل  الجهلة المسلتةيدة، األض اللرل 

ضلهللا ان تكللا ئ الم لللل بمللا يتناسللب ضقيمللة الم لللل العمميللة...". ان ذلللك ال يشللك  
مقننا  بحل الم لل، لذلك نرى بضجضب تعدي   انتداءحماية لهذا الحل  قل ب  يم   

ضنميهلا" ملا داملت هلل الجهلة المسلتةيدة  لل "لها" بعبلارةض "الن  المذكضر ضابدا  نبارة
المضا قة نم  اختيار  من قب  الباحث بعد أن اقترن بمضا قتها نم  أض  اختيار البحث

نميهللا. ضهنللا يكللضن  نتللداءتعولليد . لتكللريس الحمايللة القانضنيللة لهللا ضالبعللاد صللضر اال
                                                           

 ٠ٕظي  ٌٍّ ٠م، ِذ ٔض اٌّبرح اٌّ وٛرح، اٌفمياد اارثاخ اٌ،بطخ ثزٍه اٌشيٚا. (0)

 ِٓ اٌزا١ٍّبد. -2-٠ٕظي  ٔض اٌّبرح (3)
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لةكلللرش. ض لللل هلللذا الم للللل بملللا يسلللاضش نتاجللل  اأض  نمللل  الجامعلللة معاضولللة الباحلللث
مللن التعميملات، ناحديللة بعللض  -92-الصلدد أيوللا  نالجلت الةقللرة خامسلا مللن الملادة

حقللضل "نناصلر الممكيللة الةكريللة لمبحللضث الخاوللعة لهللذ  التعميمللات بللالن  نملل  ان 
اللبع ضالنشر ضالتضزيع بالنسبة لمكتب المنصض  نميها  ل البنضد المتقدملة ملن هلذ  

لمهيحة".هذ  الةقرة مهمة  ل مضولضننا،  ملا دام اللن  قلد  أض المادة مممضكة لمجامعة
الحقللضل التللل تعللد خللارج  لل ن  الهيحللة بالللذات،أض  حللدد الحقللضل التللل تمتمكهللا الجامعللة

،  هللل نجللازالمشللاركين معلل   للل اإأض  تمللك المللذكضرة تبقلل  م صللقة لمباحللث المنةللرد
ضهلض قلانضن حمايلة   ل هذا الصدد تخولع لمقلانضن العلام اللذش يعلالس هلذا المضولضح،

   للل أحكامللتةصللي  إللل   ضتعدي تلل  ضالللذش سللناتل 9119لسللنة  3حللل الم لللل رقللم 
الململللب ال لللانل ملللن هلللذا المبحلللث. لقلللد تولللمنت هلللذ  التعميملللات حلللضا ز ضامتيلللازات 
متعلددة نملل  شلك  اجللضر ضمكا ل ت ماليللة مقابلل  الجهلضد التللل يبلذلها مض للل الخدمللة 

مشللتركة ، ضحللددت هللذ  التعميمللات تمللك أض  كانللت الجامعيللة  للل انللداد بحض لل  منةللردة  
المبالغ لبقا لتصنيةها  ل مضاد هذا التشلريع اللذش يم ل  بلدضر  ضاحلدا ملن التشلريعات 
التللل جللاءت بمسللتضى تعميمللات رحيسللية، لتسللاهم بللدضرها  للل تلللضير ضترصللين البحللث 
العممللللل ضحمايتلللل   للللل نلللللال الم سسللللة الجامعيللللة ض للللل انشلللللتها  للللل حقلللل  التعملللليم 

 )*(لعالل.ا
  انيا  األضامر ضالتعاميم الضزارية  
التل تصدرها الضزارة  ل المضاويع التل هلل داخملة  ان هذ  االضامر ضالتعاميم 

 ل مجا  البحث العممل، تعتبر بم ابة تشريع  ل نلال مضوضنها ضسارية المةعلض  
ةقلللرة ها المعنضيلللة منهلللا ضاللبيعيلللة، ضسلللضل نعلللرض  لللل هلللذ  الأشخاصلللضالتنةيلللذ نمللل  

ضاالضاملر ضالتلل الزاللت نا لذة  لل مولامينها، ضهلل  ن ملةموامين بعض من هذ  األ
تهدل ل رتقاء بالبحث العممل ضرصانت . ض ل هذا السيال ايوا جاء االملر اللضزارش 

المتوللمن انتمللاد تضصلليات مجمللس جامعللة  2/1/4093 للل  99192المللرقم ب ت/
                                                           

( ٔرر ر اٌز٠ٕٛررٗ إٌررٝ اْ ِررب اٚررٔرربٖ ِررٓ ٔظررٛص ٚهرريٚدبد ِرر ج ح ع١ٍٙررب، جررب د ضررّٓ رائرريح *)

 ٛس ٚاٌمراابد اٌمب١ٔٛٔخ .ِفَٙٛ اٌشيح عٍٝ اٌّزْٛ  اٌّزماٚي فٟ وزبثبد اٌجذ
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 للل مرحمللة التنةيللذ، ضذلللك مللن خلل   ب للداد بوللرضرة دنللم المشللاريع البح يللة الرياديللة 
 تخضي  ر ساء الجامعات بزيادة الكمةة التخمينية لممشرضح البح ل.

 نتداءض ل سيال االضامر الخاصة بمضوضح النشر ضد ع ما يمكن ان يبعد اال 
نملل  تمللك الحقللضل، ضمللا يصللاحبها مللن مشللاك   للل نشللر تمللك البحللضث ضتعيللين نضنيللة 

بذلك دضن غيرها صدر العديد منها، ضنلضرد ملن تملك ضقيمة المج ت الصالحة لمنشر 
االضامر م   ما اضصت ب  المجنلة الضزاريلة بانتملاد المجل ت العمميلة الصلادرة خلارج 
العرال ألغراض الترقيلة العمميلة  لل حاللة تلض ر الشلرضل المنصلض  نميهلا  لل البنلد 

النا للذة، 9114لسللنة  -36-مللن تعميمللات الترقيللات العمميللة رقللم-90-أضال  مللن المللادة
نامللللللل  أض  تكلللللللضن المجملللللللة محتضيلللللللة نمللللللل  معامللللللل  االستشلللللللهادبللللللل ن  ضهلللللللل تضجللللللل 

، ضقد تم تعمليم هلذا االملر بمضجلب كتلاب اللضزارة الملرقم )*( (impact factor)الت  ير
، ضمللن المختصللين بهللذا الشلل ن مللنهم مللن ي كللد نملل  6/3/4099 للل  4041/ب ت

مسللجمة  للل م سسللات الت شللير  جممللة مللن المقترحللات، منهللا ملل    ان تكللضن المجمللة
م سسللة نالميلللة معرض للة،  وللل  أض  جامعلللةأض  العالميللة، ضان تصللدر نلللن دار نشللر

نن تض ر نام  الت  ير المشار الي ، ضيجب ان ال تكضن المجمة حدي لة االصلدار بل  
يةوللل  ان يكلللضن لهلللا تلللاريا لضيللل   لللل مجلللا  النشلللر العمملللل، ضيقتلللرح بهلللذا الشللل ن 

 كللد  يهللا وللرضرة لمللب المشللضرة قبلل  ارسللا  البحللث لمنشللر اصللدار تعميمللات محللددة ت
المشلللللاركة  لللللل مللللل تمر نلللللالمل، ملللللع تجنلللللب المجللللل ت االلكترضنيلللللة أض   لللللل مجملللللة

 .  (9)ضالمج ت الزاحةة

                                                           

صد١بٔبا ٠از،مَ ٘ ا اٌّٛضٛل )اٌّظطٍخ( اراررب ٌّظربررح دمرٛق ِٛلر  اٌ،مِرخ اٌجبِا١رخ اٌا١ٍّرخ (*)

ٚااعزررما  ع١ٍٙررب، اارر١ّب ِررٓ لجررً اعراراد اٌّا١ٕررخ ثرر ٌه ٚ٘ررٟ األلارربَ اٌا١ٍّررخ اٌّ،زظررخ فررٟ 

ر٘رب ٌٍزيل١رخ صٚ راضر١م٘ب صٚ اٌجبِابد، ٠ٚذظً ذٌه ِٓ خرالي إثاربر اٌجذرٛس اٌا١ٍّرخ ٚعرمَ اعزّب

ا٠مرربف ِررٕخ اٌّىبفررأد اٌّب١ٌررخ، وررً ذٌرره ٠جررير ثاررمَ ادزررٛا  اٌّجٍررخ إٌّشررٛر ف١ٙررب اٌجذررش ٌّابِررً 

ااازشٙبر صٚ عبًِ اٌزأص١ي وّب ٠اّٝ اد١بٔب، ٌٍّٚ ٠م فٟ ذٌه ٠ٕظي  ِضال ص.ر،دآ ِٕم٠ً اٌاى١ٍٟ، 

١ٌرررَٛ ااصٕرررر١ٓ اٌّٛافررررك  3332اادجررربا اٌاٍّررررٟ، ِمررربي ِٕشررررٛر فرررٟ طررررذ١فخ اٌّضمررر ، اٌاررررمر 

32/9/3103. 

٠ٕظرري  ٌٍّ ٠ررم فررٟ ٘رر ا اٌظررمر، ص.ر، ِذّررم اٌيث١اررٟ، إٌشرري اٌاٍّررٟ فررٟ اٌّجررالد اٌ ائفررخ، ِمرربي  (0)

، ورر ٌه ٌٍىبرررت ٔفاررٗ 1، ص01/01/3102، 91، س3،ِٕشررٛر فررٟ جي٠ررمح  اي٠ررك اٌشررات  ل/
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ض يملللا يتعملللل بلللاألضامر الضزاريلللة المعنيلللة بالسلللرقات العمميلللة، سلللنضرد  يملللا يملللل  
ات جراءخلللا  بلللاإضال 49/1/4090 لللل  46233مولللمضن االملللر اللللضزارش الملللرقم 

ة ضالقانضنيلللة الضاجلللب اتخاذهلللا بحلللل التدريسللليين اللللذين ي بلللت قيلللامهم باسلللت   داريلللاإ
 البحضث العممية ضهل 

ة  لللل إداريلللض يةلللة إلللل   نقللل  التدريسلللل اللللذش ي بلللت قيامللل  بسلللرقة بحلللضث نمميلللة -9
الجامعللة نةسللها ضيحللرم مللن التللدريس ملمقللا بعللد استحصللا  مضا قللة معللالل الللضزير 

 حصرا .
 حرمان من ي بت قيام  بالسرقة العممية من مخصصات الخدمة الجامعية. -4
 الخاصة بالعقضبات االنوبالية. خرىتنةيذ التضصيات األ -3
-الةقللرةإال أن  احتةللا  المتوللرر بحقلل   للل اقامللة الللدنضى  للل المحللاكم المدنيللة، -2

انللل   ضالمتولللمنة حجلللب المخصصلللات الجامعيلللة قلللد ال يلللت الحقلللا بمضجلللب  -3
،  م جرى تعدي  اخر نمل  تملك 1/90/4090 ل  43602المر الضزارش المرقم ا

ات القانضنيللة الضاجللب اتخاذهللا  للل المضوللضح نةسلل  جللراءاالضامللر توللمن ايوللا اإ
  ضهل

 تضجي  نقضبة انوبالية بحل ك  من ي بت قيام  باست   بحث نممل. -9
 داحرة التحقيقات بك  حالة./هيحة النزاهة إن م -4
ةا  المتورر بحق   ل اقامة اللدنضى املام المحلاكم المدنيلة، ضقلد صلدر هلذا احت -3

ضانتبللر نا للذا مللن حيللث سللريان  961/ضبللرقم ب ت 2/1/4099التعملليم بتللاريا 
  نملل  كا للة حللاالت اسللت   البحللضث العمميللة السللابقة ضال حقللة لصللدضر ، أحكاملل

 39/3/4096 لل 96062ض ل ذات السيال صدر نن اللضزارة بتعميمهلا الملرقم/
أضجبت  ي  تشكي تها بانداد ن ام خا  تضوع  ي  اسماء الذين تسج  نمليهم 

                                                                                                                                                      

، 99، س39ل  ٚاٌّظرررررمر ٔفارررررٗ، اارررررزمال١ٌخ اٌجبِارررررخ ٚاٌذي٠رررررخ ااوبر١ّ٠رررررخ.. ِررررريح صخررررريٜ،

 .9، ص9/3102/،0
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تبعيلللة تحجلللب نلللنهم  أخلللرىسلللرقات نمميلللة ضتضجللل  بحقهلللم نقضبلللات انولللبالية ض 
 بعض الحقضل...

هللللذا االمللللر جللللاء تحللللذيرا ضمصللللدا لمحللللاالت التللللل يمكللللن حصللللضلها  أحكللللامان 
ث  للم الحلد منهللا ضحصلرها، ضهللض مسلتقب   للل الضسلل االكللاديمل ضنمل  مسللتضى البحلض 

 للل ذات الضقللت كمللا نعتقللد يحللا   نملل  الممكيللة الةكريللة لمض للل الخدمللة الجامعيللة 
ضنملل  حمايللة بحض لل  العمميللة ضم لةاتلل  المنهجيللة منهللا ضاالختصاصللية، ضاالمللر  ولل  

 الحاص  نم  نتاج  الةكرش حق   ل المجلضء نتداءنن ذلك انل  لممتورر من اال
  أساسلدنية لجبر الورر ضالتعلضيض بملا يقلرر  القلانضن ضيحكلم نمل  المحاكم المإل  

 القواء. 

 ادلطلب الثاني
 احلماية القانونية حلك ادللكية الفكرية يف التشريعات العامة

 للل الململلب السللابل تحللد نا نللن تشللريعات التعملليم العللالل ضا رهللا نملل  رصللانة 
الخدملة الجامعيلة بانتبارهلا  البحث العممل ضحماية الحقضل العممية ضالبح يلة لمض لل

حقللضل ممكيللة  كريللة ضادبيللة يتلمللب حمايتهللا بالقللانضن، إن قللانضن حمايللة حللل الم لللل 
لسللللنة  33الصللللادر نللللن المشللللرح العراقللللل المعللللد  بالقللللانضن  9119لسللللنة  -3-رقللللم

بعللللللد  دارشالصللللللادر مللللللن سللللللملة االحللللللت ل التللللللل كللللللان يرأسللللللها الحللللللاكم اإ 4002
ذ  للللل هللللذا الموللللمار منللللذ صللللدضر ، ضسلللليكضن القللللانضن ، يعللللد القللللانضن النا لللل)*(4003

  تسللرش نملل  الحقللضل العمميللة أحكامللضتعديملل  مللدار البحللث  للل هللذا الململلب لكللضن 
لمض لللل الخدملللة الجامعيلللة، ضالن هلللذا االخيلللر  لللل هلللذا التضصللليل يعتبلللر م لةلللا  لللل 
المةهللضم العلللام ضاكاديميلللا ننلللدما يملللارس كتابلللة البحلللث، السللليما البحلللضث العمميلللة  لللل 

                                                           

٠ازجرري لرربْٔٛ دررك اٌّ ٌرر  اٚي رشرري٠ذ ٠ظررمر فررٟ اٌاررياق، ٚذٌرره ٠إررٟ اْ لرربْٔٛ دررك اٌّ ٌرر  (*)

 اٌاضّرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررربٟٔ اٌظرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررربرر 

وبْ ٘ٛ اٌمبْٔٛ إٌبف  اٛاي رٍه اٌفزيح ٚاازّي ٌذ١ٓ طرمٚر لربْٔٛ درك اٌّ ٌر  رلرُ  0901إخ 

ٌ،زب١ِرخ ٌٍمربْٔٛ األخ١ري ثربٌٕض عٍرٝ ، ٠ٚ وم ذٌره ِٕطرٛق اٌّربرح اٌ،ّارْٛ ا3/0990/ن0فٟ  2

 اْ  ٠ٍغٝ لبْٔٛ دك اٌزأ١ٌ  اٌاضّبٟٔ .
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، (9)المقبضلللة لمنشللر ألغللراض الترقيللة العمميللة ضغيرهللاأض  ختصاصلاتها المنشللضرة منهللاا
 ضهذا المضوضح سنتناضل  من خ   الةرنين اآلتيين 

 6796لسببنة  3: الحمايببة  ببي قببانون حمايببة حببق الم لبب  رقببم األولالفببرع 
 وتعديالته

ة حللل   يعتبللر قلانضن حمايل9119لسلنة 3أضال   قلانضن حمايلة حلل الم لللل رقلم 
القللللانضن العللللام ضالرحيسللللل  للللل مضوللللضح تشللللريع ،  هللللض  9119لسللللنة  3الم لللللل رقللللم 

هلا مضولضح حلل الم للل أحكامالمرجع بهذا التضصيل لك  القضانين التلل تتنلاض   لل 
  ك  الحاالت التل ت ار  ل هذا أحكامضحماية هذا الحل، ضيةترض ايوا ان ت لل 

ةهللضم الممكيللة الةكريللة لمم لللل مللن المصللنةات التللل تللدخ   للل م أنللضاحالصللدد ضلكلل  
حيللث تحديللدها ضرسللم اشللكا  حمايتهللا، ضسللنركز تبعللا لللذلك نملل  القضانللد التللل تمللس 
حقللضل مض للل الخدمللة الجامعيللة  للل نشللال  البح للل بصللةت  االكاديميللة ض للل بحض لل  

 المنهجية، ضمنها المقررات الدراسية.أض   ل م لةات  العامةأض  العممية المختمةة
الللذين يتمتعللضن بحمايتلل  ضهللم  شللخا   يحللدد األاألضللل للل مادتلل   ان القللانضن

 م لةللض المصللنةات المبتكللرة  للل اآلداب ضالةنللضن ضالعمللضم أيللا  كللان نللضح هللذ  المصللنةات
تهللا ضال للرض مللن تصللنيةها، ضيعتبللر م لةللا  الشللخ  أهميأض  لريقللة التعبيللر ننهللاأض 

ت التلل تشلممها الحمايلة الذش نشر المصلنل، ضيعلدد  لل الملادة ال انيلة تملك المصلنةا
ضمنهلللللا مللللل   المصلللللنةات المكتضبلللللة ضالمصلللللنةات التلللللل تمقللللل  شلللللةضيا كالمحاولللللرات 

مراجعتل ... أض  ترجمتل أض  ... ضيتمتع بالحماية من قام بتعريب المصنل(4)ضالدرضس
بةهرسللت  أض  بللالتعميل نميلل أض  بشللرح أض  بتعديملل أض  بتحللضير أض  ضمللن قللام بتمخيصلل 

                                                           

فررٟ ٘رر ا اٌجذررش ٔمظررم ثررٗ 0990وٍّررب ٚررد وٍّررخ ِ ٌرر  فررٟ لرربْٔٛ دّب٠ررخ دررك اٌّ ٌرر  ٌاررٕخ (0)

دك ِٛل  اٌ،مِخ اٌجبِا١خ  اٌ ٞ رُ راي٠فٗ فٟ ِازًٙ ٘ر ا اٌجذرش، ٚ٘رٛ اٌّ ٌر  اٌجبدرش ٚفرك 

فمرر  اٌّ ٌرر  فررٟ اٌّإررٝ اٌارربَ وّررب ٚرر فررٟ اٌمرربْٔٛ صٚ فررٟ ااجزٙرربر اٌّاررب١٠ي األوبر١ّ٠ررخ، ٌٚرر١  

 اٌمبٟٔٛٔ ثشىً عبَ.

( ٠ٕظي  فٟ اٌذىُ اٌمبٟٔٛٔ ٚاٌفمٗ اٌّمبرْ اٌّزاٍك ثذّب٠خ اعٔزبط اٌشفٛٞ ٌّٛل  اٌ،مِرخ اٌجبِا١رخ 3)

بر ح، ص. ر. دآ اٌٙماٚٞ، ٔشي ِذبضياد األا ثظفزٗ ِ ٌفبا ٚثذىُ ٚل١فزٗ فٟ إٌمب  اٌّذبضياد.

 ِٚب ثام٘ب. 219، ص0912، س3-0، ل2ثذش ِزيجُ، ِجٍخ اٌاٍَٛ اٌمب١ٔٛٔخ، َ
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شلللللللك  جديلللللللد ملللللللع نلللللللدم االخللللللل   بم للللللللل المصلللللللنل بلللللللاش صلللللللضرة ت هلللللللر   لللللللل 
.ضهللللذ  تصللللنل وللللمن مللللا يعللللرل بالحقضل"المجللللاضرة" لحللللل الم لللللل  للللل (9)االصللللمل

.ان هلللذ  الحقلللضل تصلللنل نمللل  انهلللا ملللن (4)القلللانضن ضكلللذلك  لللل االجتهلللاد القلللانضنل
 . المجاضرة" لحل الم لل  ل القانضن ضايوا  ل االجتهاد القانضنل"الحقضل

الحقللضل التللل ضردت  للل القللانضن ضالتللل يتمتللع بهللا إللل   ايللةضباالنتقللا  مللن الحم
الم لل نم  مصنة  نقتبس مختصلرا ملن مولامين تملك النصلض ،  الملادة العاشلرة 

لملللن يقلللضم أض  لمم للللل ضحلللد  الحلللل  لللل ان ينسلللب اليللل  مصلللنة  ضلللل "تلللن  نمللل  ان
 " ان نم  هذا الحل..." ضتن  المادة الرابعة نشرة نم   انتداءمقام  ان يد ع أش 

إذا  ال يجللللضز لمم لللللل بعللللد نشللللر المصللللنل ح للللر التحمللللي ت ضاالقتباسللللات القصلللليرة
إللل   االخبلار ملا داملت تشليرأض  التعملليمأض  الت قيللأض  الجلد أض  نمملت بقصلد النقلد

مللن  -ب -اسللم الم لللل ان كللان معرض للا ضاللل  المصللدر الملل خضذ ننلل ". ض للل الةقللرة
ولليا المكتللضب اضجللب المشللرح  للل جميللع المللادة نةسللها بعللد ان جللّضزت االقتبللاس لتض 

. ان هلللذا (3)المصلللادر المنقلللض  ننهلللا ضاسلللماء المللل لةين حان تلللذكر بمضولللض  حلللضا األ
أض  االملللر جلللد مهلللم  لللل الدراسلللات ضالبحلللضث االكاديميلللة ان كانلللت رسلللاح  ماجسلللتير

يللتم الت كيللد نملل  ذكللر ذلللك  للل كلل  إذ  بحللضث )ترقيللة( ضغيرهللا،أض  الللاريا دكتللضرا 
                                                           

ِٓ اٌمبْٔٛ، ٚلم ايص عٍٝ ٘ ٖ اٌّبرح ٚاٌّٛار األخيٜ رارم٠الد  2ٚ  3ٚ ٠0ٕظي  ٔظٛص اٌّٛار  (0)

 12عم٠مح، ٚذٌه ِب إش١ي ا١ٌٙب فٟ اٌفميح اٌزب١ٌخ اٌ،بطخ ثبِي اٌزام٠ً األٚي عٍٝ اٌمربْٔٛ اٌّريلُ 

ِررٓ لرربْٔٛ اٌٍّى١ررخ اٌفىي٠ررخ -021-، ٚ ٠ٕظرري  عٍررٝ اررج١ً اٌّمبرٔررخ، ِضررّْٛ اٌّرربرح3112اررٕخ ٌ

، ر، عجم اٌفزبح ِيار، لبْٔٛ اٌٍّى١خ اٌفىي٠خ، ِظري، ااارىٕمر٠خ، 3113ٌإخ  13اٌّظيٞ، رلُ 

رْٚ إخ اجذ. ٌٍٚزٛاذ فٟ ِفَٙٛ ٘ ٖ اٌزظرب١ٔ  ٚصدىبِٙرب فرٟ اٌمربْٔٛ اٌّظريٞ، ٠ٕظي ااارزبذ 

، رار إٌٙضرخ اٌايث١رخ، اٌمرب٘يح، 1عجم اٌيزاق اٌإٙٛرٞ، اٌٛا١  فٟ اٌمربْٔٛ اٌّرمٟٔ، ط اٌموزٛر

 ِٚب ثام٘ب. 390، ص0939

ِررٓ اٌمرربْٔٛ اٌّظرريٞ ثذررك  0،9-،،0ِررٓ اٌمرربْٔٛ اٌايالررٟ ٚاٌّررٛار  ،2ٚ 22( ٠ٕظرري  اٌّرربرح 3)

بل دمررٛق ، ٚ ٠ٕظرري  فررٟ ااجزٙرربر اٌمرربٟٔٛٔ ر.ادّررم ٌاياثررخ، اٚضرر3113ٌاررٕخ  13اٌّ ٌرر  رلررُ 

اٌّ ٌ  ٚاٌذمٛق اٌّجبٚرح فٟ اٌٛآ اٌايثٟ، إٌّظّرخ اٌايث١رخ ٌٍزيث١رخ ٚاٌضمبفرخ ٚاٌاٍرَٛ، ررٛٔ ، 

ِٚررب ثاررم٘ب، ٚورر ٌه ازار هررىٛر طرربٌخ اااررزضٕب اد اٌررٛاررح عٍررٝ دمررٛق  03، ص0991، 0ا

 اٌٍّى١ررخ اٌفىي٠ررخ ِٕشررٛراد ِيورر  اٌمرربْٔٛ اٌّمرربرْ، و١ٍررخ اٌمرربْٔٛ، جبِاررخ طررالح اٌررم٠ٓ، ارث١ررً،

 . 31-09، ص3119

صٚاا ِررٓ لرربْٔٛ اٌٍّى١ررخ اٌفىي٠ررخ  -093-٠ٕظرري  فررٟ ٘رر ا اٌظررمر عٍررٝ اررج١ً اٌّمبرٔررخ، ٔررض اٌّرربرح (2)

 .39دٛاي، ر.ِيار، اٌّظمر ٔفاٗ، صاٌّظيٞ،د١ش اومد عٍٝ دىُ ِّبصً فٟ وً األ
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كللان قللدر ، ضاال  سلليكضن الةانلل  ضاقعللا تحللت لاحمللة المسللاحمة القانضنيللة اقتبللاس مهمللا 
الضاقللع نملل  حللل  نتللداء. ضيعللّد اال)*(ضبالتللالل سلليعتبر سللرقة نمميللة تسللتضجب العقضبللة

جريملة يعاقلب نميهلا قانضنلا، ضلكلضن  -22 -التل نددتها الملادة حضا الم لل  ل األ
 تكلضن العقضبلة  يهلا غراملة التتجلاضز  نتلداءهذ  الجريمة ضغيرها شك   من أشكا  اال

ماحلة دينلار قبل  تعلدي  القلانضن، إال  انل  بعلد التعلدي  تجلاضزت  900 حلضا  ل ك  األ
 نرو .  اآلتيةحد بعيد ضهض المضوضح الذش سنحاض   ل الةقرة إل   الرقمهذا 

لسللنة  33 انيللا  الحمايللة  للل تعللدي  القللانضن  بصللدد مللا جللاء  للل التعللدي  رقللم 
المنحمللة"، نسلته  ذلللك  الم قتلة حللت  امللر سلملة اال"ذش شلّرح تحللت ننلضانالل 4002

تشلريع التعلدي ت اللضاردة  يل  هلض  تحقيلل االنسلجام  أسلبابان من اهم إل   شارةباإ
م ضهلذا القلانضن ملع المعلايير الدضليلة الحاليلة ضالمعتلرل بهلا لولمان يت ء ضومان ما

  ملن التعلدي . ضان ابلرز التعلدي ت للاألض الحماية... ضذللك ملا جلاء  لل نل  الملادة 
مللن القللانضن التللل جلللاءت  -1-المهمللة ضالتللل نللضد التضقللل ننللدها قمللي ، هللل المللادة

نملللل  تعللللدي  الحللللدضد العميللللا ضالللللدنيا مللللن مبمللللغ العقضبللللة  للللل ال رامللللة ننللللد حصللللض  
"يعتبلللر أش  ضتقلللرأ كلللاألتل -22-نصلللت نمللل  ملللايمل " تعلللد  الملللادة ، حيلللثنتلللداءاال

ملللن انملللا  القرصللنة التلللل يعاقلللب نميهلللا ب راملللة التقللل  نلللن  يللل تل  علل  يرتكلللب مملللا
نشلرة م يلين دينلار،  90 000 000خمسة م يلين دينلار ضال تتجلاضز  2000000

بينمللا كانللت هللذ  العقضبللة  للل القللانضن قبلل  التعللدي  ال تتجللاضز نشللرات الللدنانير  للل 
 -49-جللب المللادةحللدها االنملل ، ضتللم تعللدي  الةقللرة االخيللرة مللن المللادة المللذكضرة بمض 

 للل حالللة اإدانللة لمللرة  انيللة، سلليعاقب الجللانل بالسللجن "مللن التعللدي  بللالن  األتللل 

                                                           

هرى١ٍخ إا  اْ ٘ ا اٌّٛضٛل ٠جت صْ ٠ابر ٌٗ ص١ّ٘خ ثبٌغخ، ٚاْ وبْ اٌجاض ِٓ جٛأجٗ ذاد اج١ارخ (*)

أٙب رّضً اٌز اِب ع١ٍّب ٚارث١ب فٟ جٛ٘يٖ،فإم الزجبس إٌض اثم ِرٓ ٚضراٗ ثر١ٓ ٘الٌر١ٓ ِرذ ذوري 

اٌّظمر وبِال، ٚعٕم الزجبس اٌّضرّْٛ ٠جرت اعهربرح ٌٍّظرمر ا٠ضرب ٠ٚجرت اْ ا ر ٠رم ِاربدزٗ 

٠مررخ عررٓ طررفذخ اوضرري صٚ الررً، وررً ذٌرره ٠رريرج  ثزا١رر١ٓ ٚذورري اٌّظررمر ورربِال فررٟ اٌٙرربِ  ٚثبٌطي

اٌّيع١ررخ، ٚ٘رر ٖ األهرربراد ٘ررٟ ِررب ر١ّرر  اٌجذررش اٌاٍّررٟ )ااورربر٠ّٟ( عررٓ غ١رريٖ ِّررب ٠ٕشرري رْٚ 

٘ٛاِ  ا٠ب وبْ هىٍٙب، ف١ّب ٔيٜ ا١ٌَٛ فٛضٝ فٟ اٌىزبثخ ٚإٌشي رْٚ ضبث  اا١ّب عٍرٝ ِارزٜٛ 

اٌىزبثبد اٌظذف١خ ٚفٟ ِٛالذ اارظربي ااٌىزي١ٔٚرخ، ٚدزرٝ فرٟ وزبثرخ اٌّ ٌفربد ٚاٌجذرٛس اٌا١ٍّرخ 

 .ٚٔشي٘ب ٚرل١ب.
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لملللدة ال تقللل  نلللن خملللس سلللنضات ضال تزيلللد نمللل  نشلللر سلللنضات ضب راملللة ال تقللل  نلللن 
نشللللرضن مميللللضن  40000000نشللللرة م يللللين دينللللار ضال تزيللللد نملللل   90000000

ل حالة االدانة لمرة  انية الحكم ب ملل هاتين العقضبتين ضلممحكمة    حدىبأض  دينار،
شلللركاحهم  لللل ارتكلللاب الجلللرم لملللدة أض  الم سسلللة التلللل اسلللتخدمت ملللن قبللل  المقملللدين

 3،  لللل حلللين كانلللت نقضبلللة الحلللبس قبللل  التعلللدي  ال تزيلللد نلللن "االبلللدأض إلللل   معينلللة
ملن القلانضن  -22-من التعلدي  اللذش للا  الملادة -44-أشهر  قل. ضأوا ت المادة

التسجي ت أض  " لممحكمة ان ت مر كذلك بمصادرة ضتدمير جميع النسا الن  األتل
المعدات المستعممة  لل صلنع هلذ  أض  ضك  االدضات ضاآلالت نتداءالصضتية مح  اال

. ضبمضجللب المللضاد اللل  ث التللل جللاء "نتللداءالتسللجي ت الصللضتية محلل  االأض  النسللا
لسللنة  3الم لللل رقللم  مللن قللانضن حمايللة حللل -22-بهللا التعللدي  نملل  اصلل  المللادة

يقللللع نملللل  حللللل  انتللللداءهللللا حمايللللة منتجللللة ضرادنللللة الش أحكام،  قللللد شللللكمت 9119
غيللر ذللللك مللن المصلللنةات أض  ابتكلللاراأض  بح للاأض  الم لللل مهمللا كلللان تصللنية  م لةلللا

 . (9)التل تم تعدادها ضالخاوعة لحماية هذا القانضن ضتعدي ت 
مللللع القللللضانين التللللل تعنللللل ان القللللانضن المللللذكضر اصللللبا بعللللد التعللللدي  منسللللجما 

بحمايللة حللل الم لللل، لكضنلل  اوللال مصللنةات جديللدة نمللا جللاءت بلل  المللادة ال انيللة 
  التللللل لللللم تعللللد تتماشلللل  مللللع أحكامللللقبلللل  التعللللدي ، ضنمللللل التعللللدي  تلبيللللل بعللللض 

مشددة  يما يتعمل بالعقضبلات الماليلة ضالسلالبة لمحريلة   حكامالتعدي ت، ضجاء ايوا ب
هلللذا القلللانضن قلللد اصلللبا بعلللد التعلللدي  ملللن اك لللر القلللضانين  بللل ن . ضنلللرى(4)أش السلللجن

نتهللاك اأض  انتللداءمضاكبللة لمتلللضرات ضغللدا صللالحا لحمايللة تمللك الحقللضل ضرادنللا ألش 
 ها. صحابأل
 

                                                           

صٚاا ٚصب١ٔرب ٚاربثاب  -010-فٟ دىُ ٘ ٖ اٌّبرح ٚرام٠الرٙب، ٠ٕظي  عٍرٝ ارج١ً اٌّمبرٔرخ، ٔرض اٌّربرح(0)

 .29ِٓ لبْٔٛ اٌٍّى١خ اٌفىي٠خ اٌّظيٞ، ر. ِيار،/اٌّظمر اٌابثك، ص

 ،٠312ٕظي  ٔبطي اٌ،١ٍفخ، اٌٍّى١خ اٌفىي٠خ ٚلبْٔٛ دّب٠خ دك اٌّ ٌ ، جي٠رمح اٌّر رّي، اٌارمر،  (3)

 ، ِٕشٛر عٍٝ ِٛلذ اٌجي٠مح فٟ ا١ٌَٛ اٌّ وٛر.0/3102/د32اٌظبررح ثزبر٠خ 
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 الحماية  ي القوانين العامة  الفرع الثاني:
 ضتعديملل  9119لسللنة  -3-جانللب قللانضن حمايللة حللل الم لللل رقللمإللل   هنالللك

المةيللدة التللل  حكللامضردت  يهللا العديللد مللن األ قللضانين نامللة 4002لسللنة  -33-رقللم
تخ  حماية هلذا الحلل، ض لل مقدملة هلذ  القلضانين ملا جلاء  لل الدسلتضر اللذش يم ل  

- لللل مجاالتهلللا، حيلللث اكلللدت الملللادة خلللرىل ازاء جميلللع القلللضانين األساسلللالقلللانضن األ
ث العممللل تشللجع الدضلللة البحلل" للل بللاب الحقللضل ضالحريللات نملل  مللا يمللل   ال للا -32

ية، ضترنلل  التةللضل ضاالبللداح ضاالبتكللار ضمختمللل نسللانلألغللراض السللممية بمللا يخللدم اإ
التللل ضردت  يهللا قضانللد تشللريعية  للل حمايللة  خللرىم للاهر النبللضغ". ضمللن القللضانين األ

، المعلد  9129لسلنة  -20-حقضل الممكية الةكريلة هلض القلانضن الملدنل العراقلل رقلم
لعلام لكل  القلضانين العاديلة بعلد الدسلتضر،  يملا للم يلرد  يهلا ضهذا القانضن يّعد المرجع ا

نلل  يعللالس مسلل لة كللان يتضجللب توللمين  قانللدة قانضنيللة لمعالجتهللا، ض للل مللا يخلل  
القلللانضن الملللدنل قلللد ضردت  يللل  ملللادتين تولللمنت حكملللا نلللن حقلللضل  للل ن  مضولللضننا

، ض للل مللا يسللم  بالممكيللة الةكريللة لمم للللأض  الم لللل، ضهللل تم لل  الحقللضل المعنضيللة
تعريةلللا لهلللذا الحلللل  -10-هلللذا المعنللل  ض لللل بلللاب االملللضا  ضالحقلللضل جلللاء  لللل الملللادة

 بالن  نم  ان 
األمللللضا  المعنضيللللة هللللل التللللل تللللرد نملللل  شلللللء غيللللر مللللادش كحقللللضل الم لللللل  -9

 ضالمخترح ضالةنان.
ضيتبللع  للل حقللضل الملل لةين ضالمختللرنين ضالةنللانين ضن مللات التجللارة ضنحللض ذلللك  -4

القللضانين الخاصللة". أمللا  للل بللاب الحقللضل العينيللة  أحكللاممللن االمللضا  المعنضيللة 
-ضحلللدضد نللللال هلللذا الحلللل ضحمايتللل  ضالقيلللضد التلللل تلللرد نميللل  جلللاء  لللل الملللادة

ملللن القلللانضن اللللن  األتلللل " المملللك التلللام ملللن شللل ن  ان يتصلللرل بللل   -9023
الماللللك، تصلللر ا ملمقلللا  يملللا يممكللل ، نينلللا ضمنةعلللة ضاسلللت  ال،  ينتةلللع بلللالعين 

متهللا ض مارهللا ضنتاجهللا، ضيتصللرل  للل نينهللا  للل جميللع التصللر ات المممضكللة ب 
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المشلللرح قلللد سلللّم   يهملللا نمللل  سلللبي   للل ن  . ض لللل هلللاتين القانلللدتين(9)الجلللاحزة"
الم للا  صللاحب الحللل بعبللارة  كحقللضل الم لللل...الا، ضتللرك لمقضانللد الخاصللة 

هلللا، ضالقضانلللد الخاصلللة  لللل هلللذا أحكاممعالجلللة هلللذ  الحقلللضل ضبالتلللالل سلللريان 
 9119لسلللنة  -3-د نراهلللا مةصلللمة  لللل قلللانضن حمايلللة حلللل الم للللل رقلللمالصلللد

األدبيلة  ول   أض  ضتعدي ت ،  القانضن العراقل إذن أخذ بمبلدأ الحقلضل المعنضيلة
 . (4)نن الحقضل المالية

ضمن القضانين العامة التلل ضردت  يهلا قضانلد تشلريعية  لل مضولضح حمايلة حلل 
 9161لسنة  -999-العقضبات العراقل رقمهض قانضن ، الباحث""الم لل ضيشم  ذلك

تولللمن بعلللض ملللن القضانلللد التشلللريعية  لللل ذللللك، ضملللن القضانلللد إذ  ،النا لللذ ضتعدي تللل 
ملللللن قلللللانضن  -216-الخاصلللللة ضالمباشلللللرة  لللللل مضولللللضننا ملللللا ضرد  لللللل نللللل  الملللللادة

العقضبات ض ل الةص  التاسلع الخلا  بحلاالت التعلدش نمل  حقلضل الممكيلة الةكريلة، 
" مللع نللدم االخلل   ب يللة نقضبللة اشللد يللن  نميهللا القللانضن يعاقللب جللاء  يهللا مللايمل 

 بال رامة ك  من تعلدى نمل  حلل ملن حقلضل الممكيلة المعنضيلة لم يلر يحميهلا القلانضن
اتةاقيلللة انولللم اليهلللا العلللرال، ضيحكلللم بمصلللادرة االشلللياء التلللل انتجلللت تعلللديا نمللل  أض 

 الحل المذكضر". 
نملل  هللذا الحللل مللن الجللراحم  نتللداءان القللانضن  للل هللذ  المللادة انتبللر  علل  اال

الضاقعللة نملل  المللا ، بانتبللار حللل الم لللل مللن الحقللضل التللل تللرد نملل  االشللياء غيللر 
المادية، ضيتصل هذا الحل بعناصر ض مزايا بعوها مادية ضلها قيملة ماليلة،  عنلدما 

الجناحيلللة ضض لللل حكلللم  ةتتحقلللل اركلللان الجريملللة يقلللع صلللاحبها تحلللت لاحملللة المسللل ضلي
ضنة البحلللث، ضمنللللضل الملللادة ضمولللمضنها كملللا نلللرى جلللاءت مركبلللة  لللل الملللادة مضوللل

                                                           

٠ٕظي  فٟ اج١اخ دمٛق اٌٍّى١خ اٌفىي٠خ ٚاٌزٟ رير عٍٝ ااه١ب  اٌغ١ي اٌّبر٠خ، ااارزبذ اٌارٕٙٛرٞ،  (0)

ِٚب ثام٘ب، ااازبذ، ز١٘ي اٌجش١ي، اٌٍّى١خ اارث١خ ٚاٌف١ٕخ دك اٌّ ٌ  ، 2،9اٌّظمر اٌابثك، ص

ِٚررب ثاررم٘ب،  ،، ص0919ٚزارح اٌزاٍر١ُ اٌارربٌٟ ٚاٌجذرش اٌاٍّررٟ، جبِاررخ ثغرمار، ث١ررذ اٌذىّرخ، ا 

ٚوررر ٌه، عجرررم اٌججررربر راٚر اٌجظررريٞ، اٌّ ٌررر  ٚاٌمررربْٔٛ، رار اٌشررر ْٚ اٌضمبف١رررخ ٚإٌشررري، ثغرررمار، 

 .30ٚ33، ص0912ا

دمرٛق اٌّ ٌر  ( ٠ٕظي  فرٟ دّب٠رخ دمرٛق اٌّ ٌر  اٌّا٠ٕٛرخ ٚإِز١بزارٙرب، ر. صدّرم ٌاياثرخ، صٚضربل 3)

 ِٚب ثام٘ب. 03، صٚاٌذمٛق اٌّجبٚرح فٟ اٌٛآ اٌايثٟ، اٌّظمر اٌابثك
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غيللر التللل ضردت  للل  أخللرىنقضبللات إللل   هللا،  هللل بللذلك تحيلل  مرتكللب الةعلل أحكام
أض  الملللللادة انللللل  ، اصلللللمية كانلللللت هلللللذ  العقضبلللللات ام تكميميلللللة جنحلللللة شلللللك  الةعللللل 

تعتبلر ملن قلانضن حمايلة حلل الم للل  -22-الملادة ل ن  . ض لل السليال هلذا(9)جريملة
السلجن، ضقلد أض  بعض اال عا  الضاقعة نم  هذا الحل جريملة يعاقلب نميهلا بال راملة

ضهلل الحلاالت التلل نصلت نميهلا  لل  4002حددها القلانضن بمضجلب تعدي تل  لسلنة 
 أحكلامالمادة الملذكضرة، ض لل حاللة العلضد نمل  ارتكابهلا تشلدد العقضبلة كملا ضردت  لل 

  ملن هلذا الململب، األضللملك الجلزاءات  لل الةقلرة بعلض تإل   هذ  المادة. لقد اشرنا
، ضسللتكضن مضوللع 4002لسللنة  33السلليما الةقللرة ال انيللة التللل خصللت التعللدي  رقللم 

 .(4)بحث  ل الةقرة ال انية  ل المبحث ال انل

 ادلبحث الثاني
 احلماية القضائية حلك ادللكية الفكرية

اصللللة  للللل مجللللا  التشللللريعات العامللللة ضالخ أحكللللام األض نروللللنا  للللل المبحللللث 
حمايللة الحقللضل الةكريللة ضلعمميللة لمض للل الخدمللة الجامعيللة، بانتبللار ان القللانضن يعللد 

انتهللاك ازاءهللا، ضلكللن أض  انتللداءاحللد الوللمانات  للل حمايللة تمللك الحقللضل ضردح أش 
يبقلل  القوللاء هللض الجهللة الرسللمية االك للر وللمانا لحمايللة تمللك الحقللضل، الن القوللاء 

ضهللذ  الحمايللة تتوللمن نللدة لللرل ضاشللكا  بحسللب مللا مضكللض  اليلل  تلبيللل القللانضن، 
لسلللنة  3يقلللرر  القلللانضن الخلللا  بمضولللضنها، ضهلللض قلللانضن حمايلللة حلللل الم للللل رقلللم 

ات تحة يلة إجلراء،  منها ملا تلرد نمل  شلك  4002لسنة  33ضتعدي ت  رقم  9119
تتضالهللللا المحكمللللة المختصللللة، ضشللللك  اخللللر ينللللدرج وللللمن نلللللال المسلللل ضلية المدنيللللة 

قللع تحللت لاحمللة المسلل ضلية الجزاحيللة، ضلللرل الحمايللة ضاشللكالها تمللك سللضل ضال ال للة ت
 .اآلتية تناضلها من خ   الملالب ال  ثن

                                                           

٠ٕظرري  فررٟ ٘رر ا اٌظررمر ِررضال، صدىرربَ اٌفظررً اٌّزاٍررك ثرربٌجيائُ ِررٓ د١ررش جارربِزٙب فررٟ اٌمرربْٔٛ  (0)

 اٌزٟ رذمر ِمر األدىبَ. ،39،33،3اٌّ وٛر، اا١ّب اٌّٛار،

دّب٠ررخ دررك اٌّ ٌرر  ٚررل ااعزررما  عٍررٝ ٘رر ا اٌذررك،  ٠ٕظرري  فررٟ اٌّارر ١ٌٚخ اٌجٕبئ١ررخ وأدررم اٚجررٗ (3)

 ِٚب ثام٘ب. 033اٌّظمر اٌابثك، ص األازبذ، ز١٘ي اٌجش١ي،
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 األولادلطلب 
 ات التحفظية رجرا يف نطاق اإل احلماية القضائية
مللللن القللللانضن ان لمحكمللللة البللللداءة المختصللللة  -26-حللللدد المشللللرح  للللل المللللادة

نملل  حللل الم لللل،  انتللداء للل حالللة حصللض  ات التحة يللة جللراءصلل حية اتخللاذ اإ
بنللاء نملل  لمللب مللن شللخ  الم لللل مالللك الحللل، حيللث نصللت المللادة  يلل تل ضذلللك

 إجلراء"لمحكملة البلداءة بنلاء  نمل  لملب ملن ذضش الشل ن ضبعلد  المذكضرة نم  ملا يملل
انيلللد نشلللر  بضجللل  غيلللر مشلللرضح ان تللل مر أض  ضصلللل تةصللليمل لممصلللنل اللللذش ُنشلللر

صلضر  ضكلذلك نمل  الملضاد التلل تسلتعم  أض  صلمل ضنسلخ بالحجز نم  المصنل اال
استخراج نسا من  بشلرل ان تكلضن الملضاد الملذكضرة أض   ل انادة نشر ذلك المصنل

غير صالحة إال  إنادة نشر المصنل، ض يما يخت  باإيقاح ضالتم ي  ضااللقاء بلين 
العللللرض ض أ الجمهللللضر يجللللضز لممحكمللللة ان تلللل مر بحصللللر االيللللراد النللللاتس مللللن النشللللر

ضتضقيع الحجز نمي ".. ض ل تحقيل امر الحجز ضبمضجب الن  يجب نم  المحكملة 
أض  ان تتخذ ندة خلضات )شرضل( اليقاح الحجز ضهل  ان تكضن المضاد محل  النشلر

انادت  غير صالحة إال  النادة نشر المصنل. اش بمعنل  ان تكلضن مخصصلة لهلذا 
احل ضتضجلل  االرادة نحللض اقترا لل  ضللليس الةعلل  ضهللذا التضصلليل يللرجا  يلل  القصللد الجنلل

المشلرح  ل ن  مجرد خل   قلل، ض يملا يخل  باإيقلاح ضالتم يل  ضااللقلاء بلين الجمهلضر
قد انل  لممحكمة سملة جضازيلة بحصلر االيلراد النلاتس نلن تملك اال علا  ملن خل   

إيقللاح الحجللز نملل  المصللنل إللل   نشللرها ضنروللها ضسللملة المحكمللة الجضازيللة تصلل 
غيللر ذلللك، ضامللر المحكمللة أض  تم للاالأض  لضحللة  نيللةأض  بح للاأض  ضنلل  كتابللاأيللا كللان ن

ذلك يدخ  ومن حاالت التنةيذ العينل ل رض ايقال الولرر ضاصل ح  ضضولع حلد 
نمللل  المصلللنل لحلللين  صللل  المحكملللة  لللل اصللل  النلللزاح المعلللرضض  نتلللداءسلللريع ل 
ل هلللذا . ان صلللاحب حلللل التللل ليل  لللل ضصلللل احلللد الكتلللاب ين لللر اليللل   للل(9)امامهلللا

                                                           

٠ٕظرري  فررٟ ارريق دّب٠ررخ دمررٛق اٌّ ٌرر  فررٟ اٌمرربْٔٛ اٌّظرريٞ، األاررزبذ اٌررموزٛر، اٌاررٕٙٛرٞ،  (0)

فرٟ  ؛ ٚ ٠ٕظري 099ِٚب ثام٘ب. ااارزبذ، اٌجشر١ي، اٌّظرمر اٌاربثك، ص 230اٌّظمر اٌابثك، ص
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. ان الملادة (9)منصلة القولاء مت مملاإل   القانضن كمدنل أنتدش نم  حقضق   ذهب
منللل  نمللل   -43-ضاصلللبحت بمضجلللب نللل  الملللادة 4002الملللذكضرة قلللد لالهلللا تعلللدي  

 النحض اآلتل  
ملن أض  ملن احلد ضر تل أض  "لممحكمة بناء  نم  لمب صلحيا ملن ماللك حلل الم للل .9

يتعملللل بلل ش تعلللدش نمللل  الحقلللضل اللللضاردة  لللل  يخمةضنلل  ان تصلللدر املللرا قولللاحيا  يملللا
مللن هللذا القللانضن شللريلة ان يتوللمن هللذا اللمللب ضصلللل  32،90،3،1،2المللضاد  

البرنلامس اللذش تلم التعلدش أض  التسلجي  الصلضتلأض  االداءأض  دقيل ضكام  لممصلنل
ملالبلللة المعتللدش بضقلللل انشلللت  المخالةلللة لمقلللانضن.  -نميلل ، ضلممحكملللة ان تقللرر  أ

ادضات اسللللتعممت  للللل تحقيللللل أض  ضايللللة مللللضاد نتللللداءالنسللللا محلللل  اال مصللللادرة -ب
 مصادرة ناحدات التعدش. -التعدش. ت

 بعد ر ع الدنضى.أض  خ  أض  يمكن تقديم اللمب قب  .4
ان حقضقلل  قللد تللم التعللدش أض  لممحكمللة لللدى ا بللات ان اللالللب هللض صللاحب الحللل  .3

ات المنصللض  جلراءإان التعلدش نميهللا اصلبا ضشليكا، ان تتخللذ أش ملن اأض  نميهلا
بهلدل أض  من هذ  المادة بصلضرة تحة يلة لمنلع حلدضث التعلدش -9-نميها  ل الةقرة

 الحةا  نم  دلي  ل  ن قة بةع  التعدش.
 ل أض  سبب الت خير ورر لصاحب الحل يتعذر تعضيو إذا  لممحكمة  ل حالة ما .2

ةعل  التعلدش ان متعمقلة ب أدللةالحاالت التل يكضن  يها خلضرة يمكلن ا باتهلا لولياح 
مللن هللذ  المللادة بصللضرة  -9-ات المنصللض  نميهللا  للل الةقللرةجللراءتتخللذ أش مللن اإ

تحة يللللة بللللدضن تبميللللغ المللللدنل نميلللل  ضب يابلللل ، ضيجللللب تبميللللغ االلللللرال المتوللللررة 
، ضيحللل لممللدنل نميلل  ان جللراءات المتخللذة مللن قبلل  الحكمللة  للضر تنةيللذ اإجراءبللاإ

، ضنمللل  جلللراءنيلللة معقضللللة بعلللد تبمي للل  اإيلملللب جمسلللة لسلللماح اقضالللل  خللل    تلللرة زم

                                                                                                                                                      

رٍه اٌٛابئً عٍٝ اج١ً اٌزفظ١ً، ا١ًٙ دا١ٓ اٌفزالٚٞ، دمرٛق اٌّ ٌر  األرث١رخ ٚٚاربئً دّب٠زٙرب 

 ، ِٚب ثام٘ب.209، ص0993فٟ اٌمبْٔٛ اٌايالٟ ٚاٌّمبرْ، رابٌخ ِبجاز١ي، جبِاخ ثغمار، 

 .2،ٚ  2،اٌجظيٞ، اٌّظمر اٌابثك، ص (0)
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أض  التحة للل جللراءكللان ينب للل ت كيللد اإإذا  المحكمللة ان تقللرر  للل هللذ  الجمسللة  يمللا
 ال اح .أض  تعديم 

ملن هلذ  الملادة  2ض 3الةقلرتين  أحكلامالتحة ل ض لل  جراءينب ل ان ير ل بلمب اإ .2
للم إذا  كةالة مالية كا ية لمنع التعسل ضلومان اية اورار قد تمحلل بالملدن  نميل 

ات تحة يللة إجللراءيكللن المللدنل محقللا  للل دنللضا ...". ان نلل  المللادة انلل   تللض ر 
، ضهللل تةللضل انتللداءإللل   نديللدة مهمللة ضمةصللمة لحمايللة حللل الم لللل الللذش تعللرض

تللن  نميهلللا، كللل  تملللك الحمايلللة يحصللل   -26-كانلللت الملللادة تمللك الولللمانات التلللل
كملللا سلللما  -نميهلللا ملللا للللك هلللذا الحلللل ضهلللض الم للللل بمجلللرد تقديمللل  لمبلللا صلللحيحا

  ملن اللن ، ضنمل  ان األضللالمحكملة ضذللك ملا ضرد  لل ململع الةقلرة إل   -المشرح
هنللا يجللب توللمين   للل  يتللض ر  للل اللمللب ضصللةا دقيقللا ضكللام  لممصللنل،  الضصللل

تتلللضال  المحكمللة المختصلللة لتقريلللر  كملللا ضرد  لللل شللللر اء  إجلللر ، ضلللليس ابتلللداء  اللمللب 
نم  لمب ذضش اء  "لمحكمة البداءة بن قب  التعدي  ضكان الن  كاألتل -26-المادة

انيللد نشللر  بضجلل  غيللر أض  ضصللل تةصلليمل لممصللنل الللذش نشللر إجللراءالشلل ن ضبعللد 
حيللة مللن القللانضن قبلل  . ض للل هللذ  الجز "مشللرضح ان تلل مر بللالحجز نملل  المصللنل...

التعدي  ضبعد  ذات ا ر بّين،  ةل التعلدي  انلل  اللن  لمم للل اللذش هلض الملدنل 
خيللار  بالتضصلليل ضهللض صللاحب الحللل ضربمللا ألنلل  االدرى بمصللنة ،  يمللا أن ا بللات 

تقريللر  يبقلل  حكمللا تسللتق  بلل  المحكمللة  للل النتيجللة. ضهللذ  تم لل  وللمانات أض  ذلللك
نملل  هللذا  نتللداءقللانضن تم لل  ردنللا لمللذين يحللاضلضن االقانضنيللة ضقوللاحية معللا،  هللل ك

هللذ  الوللمانات  لل ن  الحللل ضيمكللن مللن خ لهللا مقاوللاتهم امللام المحللاكم المختصللة،
رأت ان هناك تعسلةا  لل االدنلاء  مهلا إذا  ليست ملمقة لممدن   قل، الن المحكمة

ورار اتها التحة ية ضت مر بتعضيض المدن  نمي  نن األإجراءال اء إل   ان تذهب
 من المادة مضوضح البحث. 3ض 1الناشحة ننها، ضذلك ما جاء  ل صريا الةقرة 
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 ادلطلب الثاني
 احلماية القضائية يف نطاق ادلسؤولية ادلدنية 

ال حقلللة لهلللا  لللل أض  ات التحة يلللةجلللراءن هلللذ  الحمايلللة هلللل جلللزءا مكمللل  لإا
أض  يلللذ العينللللحمايلللة حلللل الم للللل، ضهلللل تم للل  اللريلللل الملللدنل اللللذش يتولللمن التنة

. ضلبقللا لمقضانلللد العامللة  لللل هلللذ  (9)التعللضيض ضهلللل تتعمللل بلللالحكم  للل اصللل  النلللزاح
المسللل ضلية  للل  بلللد ملللن تلللض ر اركانهلللا ضهلللض حصلللض  الخلللل  ضا باتللل  ضضجلللضد الولللرر 
ضتعيين  ضالركن ال اللث هلض الع قلة السلببية بلين الخلل  ضالولرر ضتحقلل هلذ  الع قلة 

تللل تحللدد المسلل ضلية المدنيللة التللل هللل نللادة مسلل ضلية ضا باتهللا، ضهللذ  القانللدة هللل ال
كلان إذا  تقصيرية  ل مضوضننا، ضاحيانا تكضن مس ضلية نقدية تحكمها شلرضل العقلد

م سسللة مختصللة أض  بللين اللللر ين ن قللة نقديللة، كمللا  للل نقللد النشللر بللين دار نشللر
بللللللذلك ضبللللللين مالللللللك الحللللللل الللللللذش هللللللض الم لللللللل صللللللاحب المصللللللنل ضيسللللللم  بعقللللللد 

-. امللا حمايللة هللذا الحللل  للل نلللال هللذ  المسلل ضلية  قللد نالجتهللا المللادة(4)اإصللدار
صللضرتين  للل اسللتيةاء هللذا أض  ، ضهللذ  الحمايللة تللرد نملل  ضجهللين)*(مللن القللانضن -21

تعضيولليا ضذلللك مللا تخللت  بلل  محكمللة المضوللضح ضهللل محكمللة أض  الحللل، امللا نينللا
ل شلللر المللادة البللداءة ضيللتم ذلللك بنللاء  نملل  لمللب صللاحب حللل الم لللل ضكمللا ضرد  لل

صلضر المصلنل أض  المذكضرة ضالتنةيذ العينلل يلتم بل مر ملن المحكملة  لل اتل ل نسلا
 هر، ضقد يلا  التنةيذ جزحية المصنل ليس بات     أخرىب ش ضسيمة أض  كتابا كان

ضكل  ذللك  نتلداءاالإلل   الجزحيلة التلل تعرولتأض  كام  ضانما بت يير بعلض معالمل 
ضلنا  ل هذا الصدد تجربة شخصية حينما تعروُت ملن  نم  نةق  اللرل المس ض ،

ملن خل   سلرقة صلةحات ضمقلالع نصلية ك يلرة ملن  انتلداءإل   شخا قب  احد األ

                                                           

 2،2ك اٌّ ٌر  اٌّظريٞ اٌٍّغرٟ  رلرُ ٌٍزٛاذ فٟ فمٗ ٘ ا اٌّٛضٛل ٚفٟ هيح لبْٔٛ دّب٠رخ در(0)

؛ ٚورر ٌه اٌفررزالٚٞ، اٌّظررمر ِٚررب ثاررم٘ب 321ر.اٌاررٕٙٛرٞ، اٌّظررمر اٌارربثك،ص  09،2ٌاررٕخ 

 ِٚب ثام٘ب. 229اٌابثك، ص

، ( ٠ٕظي  فٟ دمرٛق اٌّ ٌر  ٚٚاججبررٗ فرٟ إاربر عمرم اعطرمار، ر. صدّرم ٌاياثرخ، اٌّظرمر اٌاربثك3)

 .32ٚ 33ص

  وٛرح فٟ اٌمبْٔٛ ٚاصئب عمَ ا٠يارٖ ٌىٛٔٗ ٔظب ِطٛا.٠ّىٓ اٌيجٛل ٌٕض اٌّبرح اٌّ(*)
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الشخصلية ل يلر المسلممين  لل القلانضن  حلضا قولاء األ"رسالتنا لمماجستير المضسضمة 
 العراقللللل ضالمقللللارن"، دضن ان يشللللير اليهللللا كمصللللدر حتلللل  لمللللرة ضاحللللدة، ضكانللللت هللللذ 
الرسللالة بعللد لللم تنشللر، ضانمللا كانللت ضال زالللت مضدنللة  للل قانللة المراجللع  للل المكتبللة 
المركزيللة لجامعللة المضصللل  التللل ال يمكللن ان يلللدخمها إال  االسللاتذة ضلمبللة الدراسلللات 
العميا  قل  يما المعتدش ال يمت بصمة لهضالء ب  كلان ملن خلارج الجامعلة. ضبعلد ان 

لللم يكتللرث بللاألمر، ممللا  نتللداءخللل  ضجبللر االلمبنللا مللن الشللخ  المعنللل تصللحيا ال
اولللللرنا إقامللللة دنللللضى قوللللاحية نميلللل   للللل محكمللللة بللللداءة المضصلللل ، ضقللللدمت مللللع 
نريوللة الللدنضى ضصللةا كللام  نللن المصللنل مللع ت شللير النصللض  المسللرضقة، ض للل 

  من المرا عة اقَر المدن  نمي  بةعمت  ضانترل امام القاول بحصض  األضلالجمسة 
الللللدنضى، ضتعهللللد بانللللادة جمللللع كتابلللل  مللللن االسللللضال ضت شللللير  مللللا جللللاء  للللل نريوللللة

المصللللدر  للللل كلللل  المضاوللللع التللللل تللللم تضصلللليةها، ان مللللا جللللاء  للللل إللللل   االقتباسللللات
التنةيلذ العينلل لمحمايلة القانضنيلة،  أحلضا محور المحكمة هذا يمكلن تضصلية  ولمن 

ييقا  نمل  لمملالبلة بلالحقضل ُيعلد تول حلضا القواء  ل هلذ  األإل   ضنعتقد ان المجضء
داحلللرة السلللرال، ضهلللل م شلللر نمللل  حاللللة صلللحية ملللن المسلللتضى ال قلللا ل ضنشلللر اللللضنل 

 )*( القانضنل بسمضك اللرل القواحية لمحصض  نم  الحقضل ضتقريرها.
ملللن هلللذ  الحمايلللة  تللل تل نلللن لريلللل التعلللضيض ضالحكلللم  خلللرىاملللا الصلللضرة األ

تكللضن بمصللادرة  الصللادر بتقريللر  ضيللتم مللن خلل   المحكمللة المختصللة، ضهللل امللا ان
الحجلللز نميللل  ضتحضيللل  أض  المصلللنل المنشلللضر ضبيلللع االدضات التلللل نشلللر ملللن خ لهلللا

بلللد  البيلللع كتعلللضيض لمملللدنل صلللاحب الحلللل اللللذش صلللدر قلللرار المحكملللة أض  إيلللراد 
التعللضيض يكللضن دينللا  ممتللازا  لل ن  ضكمللا ضرد  للل الللن  حللضا لصللالح ، ض للل كلل  األ

                                                           

فٟ ِذىّخ ثرما ح اٌّٛطرً، د١رش رجر١ٓ  3103/،/00ثزبر٠خ ٠1،1ٕظي  اضجبرح اٌمعٜٛ اٌّيلّخ (*)

ٌٕب فٟ د١ٕٙب صْ اٌّمعٝ ع١ٍٗ وبْ ٠اًّ فٟ ٔطبق اٌمضب  ثظفخ خج١ي ِٚامت فٟ رعبٜٚ األدرٛاي 

اٌظرٍخ ثارم إلريارٖ ثبٌفارً ٚراٙرمٖ فرٟ ِذضري اٌجٍارخ اٌش،ظ١خ ٚإخياط ٚرٕظ١ُ اٌماربِبد، ٚررُ 

األٌٚرررٝ ٌٍّيافارررخ ثارررذت وزبثرررٗ ِرررٓ اٌّىزجررربد ٚإرراط عٕرررٛاْ راررربٌزٕب ِظرررمرا فرررٟ اٌٙرررٛاِ  

ٚثبٌٕظٛص ٚاٌظفذبد اٌّيلّخ اٌزٟ وبٔذ ِذً اٌايلخ ٚرإٍّب ثارم٘ب ٔار،خ ِرٓ وزربة اٌّرمعٝ 

 ع١ٍٗ ثام اٌزظذ١خ.
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إال  الرسضم القواحية ضالمصاريل التل تنةل  بذمة المدين ضال يتقدم نم  هذا االمتياز
ات المتعمقة بالمحا  ة نم  الحل لك  مراح  الدنضى، ضك  ذلك تقلرر  جراءنم  اإ

نمل  لملب الملدنل ماللك الحلل ضننلدما ي هلر انل  محلل  لل اء  محكمة المضوضح بنل
 ضا هللذا الحللل بللدن اسللتعما كللان المللدنل متعسللةا  للل إذا  دنللضا  ا نللاء المرا عللة، امللا

الملدن  نميلل " تعضيولا كا يلا مقابلل  "لممحكملة ان تلامر  بتعللضيض الللرل االخلر ل ن 
، ضهللذا مللا توللمن  األض مللا اصللاب  مللن وللرر نتيجللة التعسللل الحاصلل  مللن اللللرل 

 . (9)التل جاء بها التعدي  -44-من المادة -3-ن  الةقرة
ةين بعللض الللدض  قللد اهتمللت بمسلل ضلية الللد اح نللن الملل ل لل ن  ض للل هللذا الصللدد

الم لللل جهللة وللعيةة ال تقللضى نملل  مجابهللة مللن  نللدتضاستحصللا  حقللضقهم، ألنهللا 
ية المقرضءة ضالمرحية ضغيرها ن ميست   نتاجهم، كدضر النشر الكبرى ضالم سسات اإ

 .(4)حيث اقرت تمك الدض  بتشكي  جمعيات لمد اح نن حقضل الم لةين
القلانضن ضال  لل تعديملل ،  ان هلذا االملر للم يتلللرل اليل  المشلرح العراقلل ال  للل 

لهللللض امللللر  نتللللداءرابلللللة لمللللد اح نللللن حقللللضل الملللل لةين مللللن االأض  ضان تشللللكي  مركللللز
التلل ضردت  لل هلذا الخصلض   ول  نلن  خلرىاأل حكلامملمضب ضمشرضح، ضمن األ

نم  لمب من اللرل اللذش اء  لممحكمة  ل ك  الحاالت ضبن  ن  التعضيض ضصضر ،
نمل  المصلنل، لهلا ان تل مر بنشلر قلرار االدانلة  نتلداءلحل بل  الولرر ملن  عل  اال

مجملة ضنمل  نةقلة الللرل المسل ض  نلن أض  بدضنها  ل اك ر من جريدةأض   أسبابمع 
مللن القللانضن. ان هللذا الحكللم  -26-حصللض  ذلللك الوللرر، ضذلللك مللا توللمنت  المللادة

برأينلللا ينلللدرج ولللمن مةهلللضم العقضبلللات المعنضيلللة ضاالدبيلللة التلللل تمحلللل بمرتكبلللل هلللذ  
مصلللادرها ضمنهلللا إلللل    علللا ، السللليما  لللل حلللاالت االقتبلللاس ضالنقللل  التلللل اليشلللاراال

السرقات العممية التل تحص   ل االضسلال ال قا يلة ضالعمميلة ضحتل  االكاديميلة،  هلل 

                                                           

ب اٌمبْٔٛ لجً اٌزام٠ً، ٌٚىٓ ٌُ ٠ىٓ ثٙ ا اٌزذم٠م ٚاٌزٛض١خ اٌ ٞ ٠ وي صْ ٘ ٖ األدىبَ وبْ ٠زضّٕٙ (0)

 .ٚرر صوضي رفظ١الا ٚراماراا فٟ ثٕٛر اٌزام٠ً

 .٠،2ٕظي  فٟ ذٌه اٌجظيٞ، اٌّظمر اٌابثك، ص (3)
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تعلللللد اقسللللل  ضاك لللللر ضقعلللللا ملللللن غيرهلللللا نمللللل  ملللللن يرتكلللللب الةعللللل  السللللليما  لللللل بيحتنلللللا 
 االجتمانية.

 ادلطلب الثالث
 طاق ادلسؤولية اجلنائية احلماية القضائية يف ن

"يعتبلللر مكضنلللا  ملللن القلللانضن قبللل  التعلللدي  تلللن  نمللل  ان -22-كانلللت الملللادة
"، اآلتيلةلجريمة التقميد ضيعاقلب نميل  ب راملة التقل  نمل ... ملن ارتكلب احلد اال علا  

ضتعدد الةقلرات ال   لة ملن هلذ  الملادة ضصلةا ل  علا  تملك، ضيلذكر ان هلذ  الملادة تلم 
بشللك  أضوللا ضبعللدة  قللرات، حيللث  4002لسللنة  33القللانضن رقللم  تعللديمها  للل بنللضد

يعتبللر أش  علل   "ضتقللرأ كالتللالل  -22-منلل  نملل  ان تعللد  المللادة-91-نصللت المللادة
تعللد  "نصللت نملل  ان -40-. ض للل المللادة"مللن انمللا  القرصللنة.. يلل تل يرتكللب ممللا

ل يجلار أض  لمتلداض أض  ملن نلرض لمبيلع "ضتقلرأ كالتلالل -22-ملن الملادة -4-الةقرة
جللاء  -49-الجمهللضر... الللا.." ض للل المللادةإللل   نسللخا منلل  ضنقملل أض  مصللنةا مقمللدا

 لل حاللة االدانلة "ضتقرأ كالتلالل  -22-تعد  الةقرة االخيرة من المادة الن  نم  ان
لممللرة ال انيللة سلليعاقب الجللانل السللجن لمللدة ال تقلل  نللن خمللس سللنضات ضال تزيللد نملل  

ل حالللة االدانللة  انيللة الحكللم ب مللل الم سسللة التللل نشللر سللنضات... الللا. ضلممحكمللة  لل
" لممحكملة  " ضاوال التعلدي   قلرة رابعلة لتقلرأ كالتلالل...استخدمت من قب  المقمدين

 نتداءالتسجي ت الصضتية مح  االأض  ان ت مر كذلك بمصادرة ضتدمير جميع النسا
التسللجي ت أض  المعللدات المسللتعممة  للل صللنع هللذ  النسللاأض  ضكلل  االدضات ضاآلالت

.  للل هللذا التعللدي  ت كللد لنللا حصللض  نللدة امللضر مللع بقللاء (9)"نتللداءالصللضتية محلل  اال
الللن  يم لل  لريللل الحمايللة الجناحيللة لحللل الم لللل  للل نلللال هللذ  المسلل ضلية، حيللث 

القرصللنة" "اسللتبدلت بعللض العبللارات،  قللد اضرد التعللدي  ضصللل  علل  الجريمللة بمةللردة

                                                           

 -2912ٚفميارٙب األرثاخ إٌّشٛرح فٟ جي٠مح اٌٛلربئذ اٌايال١رخ اٌارمر، -،2-  ٔظٛص اٌّبرح( ٠ٕظي0)

ْ ٌٕرب صْ صٚررٔرب ثاضرب ِرٓ رٍره إٌظرٛص فرٟ فمريح اٌمٛاعرم اٌزشري٠ا١خ فرٟ ، ٚورب3112-د ٠ياْ

ِرٓ لربْٔٛ  -099-، ٚ ٠ٕظي  عٍٝ اج١ً اٌّمبرٔخ ٔض اٌّبرح0990ٌإخ  2لبْٔٛ دك اٌّ ٌ  رلُ 

 .92اٌٍّى١خ اٌفىي٠خ اٌّظيٞ، ر. ِيار، اٌّظمر اٌابثك، ص
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ضلتتبع الن  شرحا  ضتضويحا  ، الخا  بالمصنةاتبانتبارها المكضنة لجريمة التقميد 
  نضجز ذلك نم  النحض األتل

يقصد بالقرصنة  ل الن  ب نها )الجريمة(،  ةل الةقلرة ال ال لة مل   تلردد   أضال  
"  ل حالة االدانة مرة  انية سيعاقب الجلانل بالسلجن  نم  ان   ل التعدي  ضبالن  

كّيللل الةعلل  إذا   التعللدي "  نشللر.. الللالمللدة التقلل  نللن خمللس سللنضات ضال تزيللد نملل
. ضان نقضبلة (9)ملا تلضا رت  يهلا اللركن الملادش ضالمعنلضش لمجريملةإذا  نم  ان  جريمة

السللجن بلل ك ر مللن خمللس سللنضات ينللدرج وللمن ا عللا  الجنايللات ضالجللراحم  للل القللانضن 
حلللل المعدللللة ترسلللم لنلللا الحمايلللة القانضنيلللة ضالقولللاحية ل -22-. اذن الملللادة(4)العراقلللل

 الم لل  ل نلال المس ضلية الجناحية، السيما  ل  ع  التقميد لممصنل .
 أخللرىامللا العقضبللات المقللررة  للل الللن    نهللا تتوللمن نقضبللات اصللمية ض    انيللا  

نللن العقضبللة الخاصللة بجريمللة نللدم ايللداح المصللنل  للل دار  تبعيللة ضتكميميللة،  ولل 
صلراحة النصلض  ضمقاديرهلا  الكتب. اما العقضبات االصمية  هل ال رامة ضتتدرج  لل

إلللل   الةعللل ، ضيلللتم تشلللديد العقضبلللة  لللل حاللللة نلللضدة الجلللانلأض  بملللا يناسلللب الجريملللة
 للل حالللة االدانللة لمللرة أض  ارتكللاب الجريمللة كمللا ضرد  للل الةقللرة االخيللرة مللن التعللدي ،

تتم ل  ب ملل الم سسلة التلل  أخرى انية يتم  و  نن العقضبة االصمية نقضبة تبعية 
أض إلللل   شلللركاحهم  للل ارتكلللاب الجريمللة لملللدة معينللةأض  ن قبللل  المقمللديناسللتخدمت ملل

ضهللذا  نتللداءاالبللد، ضربمللا ينللدرج وللمن هللذ  العقضبللات ملل   مصللادرة النسللا محلل  اال
. (3)جنحللةأض  قللانضن العقضبللات التكميميللة ننللد االدانللة  للل جنايللة أحكللاميللدخ  وللمن 

 ضلية المدنية.لرل الحماية  ل نلال المس    حدىضقد تحد نا نن ذلك ك

                                                           

ْ اٌايالررٟ، اٌفظرً اٌضبٌررش ِررٓ ٠ٕظري  فررٟ صروربْ اٌجي٠ّررخ وّررب ٚررد فرٟ ٔظررٛص صدىربَ اٌمرربٔٛ (0)

.صِب فٟ هيٚا رٛافي٘ب فٟ صدىبَ لبْٔٛ دّب٠خ دك 0939ٌإخ  000لبْٔٛ اٌامٛثبد اٌايالٟ رلُ 

 .ٚ ِب ثام٘ب 031اٌّ ٌ  ٠ٕظي  األازبذ، اٌجش١ي، ص

٠ٕظي  عٍٝ ٚجٗ اٌزفظر١ً ٚاٌزاي٠ر  ثزٍره اٌجريائُ، اٌفظرً اٌضربٟٔ ِرٓ لربْٔٛ اٌامٛثربد، ٚثشرىً  (3)

 .ِٓ اٌمبْٔٛ اٌّ وٛر -،3-خبص اٌّبرح

 ِٓ اٌمبْٔٛ. -010-٠ٕظي  ٔض اٌّبرح (2)
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ملن القلانضن حيلث  -23- ال ا    و  نن ذلك هناك حكما نصت نمي  المادة
 -42-ضرد  لل الملادةإذ  تم بمضجب التعدي  تعميل حكم المادة المذكضرة  ل التعدي ،

..." ضهللذ  المللادة كانللت تتوللمن ضجللضب ايللداح  -23-تعمّللل المللادة" منلل  نملل  مللايمل
  شللهرين ضيتللضل  ذلللك الناشللر. ضيعاقللب نملل  خمللس نسللا  للل المكتبللة الضلنيللة خلل 

االيلللداح ب راملللة ال تزيلللد نمللل  خمسلللا  ضنشلللرضن دينلللارا ، ض لللل هلللذ  الملللادة ت لللار  نلللدم
البلللد ملللن مناقشلللتها ضهلللل  ان اللللن   لللل القلللانضن قبللل  التعلللدي  كلللان  أخلللرىاشلللكالية 

 يضجب نمل  الناشلر ايلداح المصلنل اللذش يتلضل  نشلر  للدى المكتبلة الضلنيلة، ضحاليلا
تمللك الجهللة اصللبحت دار الكتللب ضالض للاحل بب لداد، ض للل الضقللت الللذش جللاء قللانضن ن  ل 

النا لذ بتعميللل تلبيللل  9119لسللنة  3لقللانضن حمايلة حللل الم لللل رقلم  األض التعلدي  
العمللل  ضالضاقلللع إال أن  الملللادة الملللذكضرة، ضذللللك يعنلللل ان الناشلللر غيلللر مملللزم باإيلللداح

ضم هلللض الناشلللرين يضدنلللضن مصلللنةاتهم ي كلللد دضن ذللللك، حيلللث ان ملللا يجلللرش نميللل  اليللل
ضمنهللا الكتللب لللدى الجهللة الرسللمية المعنيللة بهللذا االمللر ضهللل دار ، السلليما الم لةللات

الكتب ضالض احل  ل ب لداد، ضذللك يعنلل ان التعميلل غيلر نا لذ انملا النا لذ هلض القلانضن 
 انتبرنلا  المعلل  نمل  صلعيد التلبيلل، ضذللك ملا ملاأض  الذش تلم تعميقل   لل التعلدي 

 اليها ضتنبي  المشّرح شارةمن القانضن، ضهذ  اشكالية اردنا اإ -23-تم م  حكم المادة
تداركها ضايجاد غلاء قانضنل لما هض معمض  ب   ل هذا الصدد، ضذلك قد يشك  إل  

 جلللراءاإأض  مسلللاس بحقلللضل الم للللل ضسللل مة مركلللز  القلللانضنل، ضكلللذلك ملللن الضاجلللب
شللر ضأش الحكمللين  للل القللانضنين ممللزم للل  بللذلك، الململلضب االسللتعانة بلل  مللن قبلل  النا

اللللضاردة  لللل اصللل  القلللانضن أم تملللك المعدللللة لللل   لللل أملللر  -23-هللل  هلللض حكلللم الملللادة
 . 4002لسنة  33سملة االحت ل الم قتة المنحمة رقم 
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 الخاتمة
البحلث اللذش تمحلضر حلض  مضولضح الحقلضل الةكريلة  إنجلازبعد ان انتهينا ملن 
بملللا  لللل ذللللك حقلللضل مض لللل  مللليم العلللالل ضالبحلللث العمملللل،ضالعمميلللة  لللل نللللال التع

الخدمة الجامعية ضحمايتها القانضنية ضالقواحية، سنعرض  ل هذ  الةقلرة خ صلة لملا 
 تم التضص  الي  من نتاحس ضتضصيات، ضنم  النحض االتل 

 أواًل: النتائج
هلا اهمإلل   يلد ملن النتلاحس نمل  امتلداد هلذا البحلث، سنشليرتحّص  لدينا العلد 

 نم  النحض االتل 
إن لقلاح التعمليم العلالل ضالبحلث العمملل قضانلد  التشلريعية الخاصلة  لل حمايلة   .9

 ن مللةالحقللضل محلل  البحللث، ضهللل نملل  نللدة مسللتضيات  ةيهللا القللضانين ضمنهللا األ
هلللللذ   للللل ن  ض للللل نللللللال مضوللللضننا، ضالتعميمللللات الضزاريلللللة ضالمللللضاحا الداخميلللللة ...

نمل  ضجل  االسلتق    لل مضولضح الحمايلة  التشريعات للم تتولمن قضانلد خاصلة
 القانضنية لحقضل مض ل الخدمة الجامعية نم  نتاج  الةكرش إن كلان  لل بحض ل 

 للل م لةاتلل  العمميللة، ضان بعللض مللا ضرد مللن قضانللد  هللل ال تتعللدى إال  قضانللد أض 
ملن تعميمللات تعوليد البحللث  -92-ض -90-محلددة م مملا جللاء  لل نلل  الملادة

 للللل حللللاالت  دارشضتعللللدي تها، ضالعقضبللللات ذات اللللللابع اإ9114العممللللل لسللللنة 
 يملللا  خلللرىالسلللرقات العمميلللة ضاسلللت   البحلللضث. املللا  لللل التشلللريعات الرحيسلللية األ

يخلل  البحللث العممللل ضحقللضل مض للل الخدمللة الجامعيللة  للل هللذا المجللا ،   نهللا 
جاءت كقضاند تدضر حض  تعزيز ضتلضير المسلتضى العمملل ضكةاءتل   لل التلدريس 

نشللال  البح للل ضالةكللرش، ضهللل تم لل  حمايللة  للل جضانبهللا الماديللة ضالمعنضيللة  ض للل
لمم لل ضألمقنا نميها إجتهلادا تسلمية الحقلضل العمميلة لمض لل الخدملة الجامعيلة 

 كما ضرد  ل مضاوع البحث .
النا لذ ضتعدي تل ،  9119لسلنة  3 ل القانضن الخا  بحماية حلل الم للل رقلم   .4

تم   حماية تمك الحقلضل بانتبلار ان هلذا القلانضن يعتبلر التل  حكاماألإل   اشرنا
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 يملا يتعملل بتملك الحمايلة،  خلرىقانضنا ناما ضمرجعا  تشلريعيا لمقلضانين الةرنيلة األ
ضهض بهذا الضصل يصبا قانضنلا  خاصلا  لحمايلة حقلضل مض لل الخدملة الجامعيلة 

ضرا  ليم للل  تلللل 4002لسلللنة  33نمللل  نتاجاتللل  بكللل  صلللضرها،  جلللاء التعلللدي  رقلللم 
القانضن  ل حماية حل الم لل ضالحقضل المجاضرة لهذا الحل،  أحكامايجابيا نم  

ضاوللح  منسللجما مللع القللضانين ضالمعللايير العالميللة  للل هللذا المجللا ، ضتللدخ   للل 
هلللذا السللليال الحقلللضل الةكريلللة ضالعمميلللة لمض لللل الخدملللة الجامعيلللة كضنللل  يملللارس 

 البحث ضالت ليل  و  نن التدريس.
التللل تشلك  حمايللة لحقللضل  حكللامد تشلريعية نامللة تتوللمن بعلض األهنلاك قضانلل  .3

الم لللل بشللك  نللام ضهللل تسللرش نملل  حقللضل البحللث ضالتلل ليل لمض للل الخدمللة 
، ضمللن تمللك القضانللد التشلللريعية مللا اضردنللا  ملللن نتلللداءالجامعيللة ضحمايتهللا مللن اال

نة لسل 20ضالقلانضن الملدنل العراقلل رقلم  4002 ل الدستضر العراقلل لسلنة  أحكام
 النا ذ. 9161لسنة  999النا ذ ضقانضن العقضبات رقم  9129

ضتعديملل  حمايللة قانضنيللة  9119لسللنة  -3 -لقللد اوللة  قللانضن حللل الم لللل رقللم  .2
لهللذا الحللل مللن خلل   العديللد مللن النصللض  التشللريعية التللل توللمنت العقضبللات 

جراءالتل تدرجت من ال رامة ضمقاديرها ضمصلاريل اللدنضى ض  ات العقضبلإلل   اتهلاا 
نشللر سللنضات  للل إللل   المقيللدة لمحريللة  للل الحللبس ضالسللجن ضمللددها التللل تصلل 

 خلرىنمل  حلل الم للل،  ول  نلن العقضبلات التكميميلة األ انتداءحا  حصض  
 للللل حجللللز المصللللنل ضمصللللادرة ادضات تقميللللد  ضلمللللب نشللللر الحكللللم ضغيرهللللا مللللن 

 العقضبات.
أض  ك  ل ث ضسلاح  ل مجا  الحماية القواحية لحقضل الم لل تبلين لنلا ان هنلا  .2

لرل لتحقيل هذ  الحماية، ضمن تملك الللرل ملا هلل سلابقة لملدخض   لل اللدنضى 
 -محكملة البلداءة -ات التحة يلة"، ضتلامر بهلا المحكملة المختصلةجراءاإ"ضتسم 

نمللل  لملللب الملللدنل صلللاحب الحلللل ضقلللد يكلللضن الم للللل ضبحكمللل  الباحلللث اء  بنللل
ضالقرارات  حكامالمدنية ضهل األ ةليضاالكاديمل..،  م الحماية القواحية  ل المس ض 
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التل تصدر نن المحكمة المختصة لبقا لمقانضن،  و  نلن الحمايلة القولاحية 
 الجناحية ضلبقا لمقضاند التل ن  نميها القانضن أيوا . ة ل نلال المس ضلي

قللانضن الممكيللة الةكريللة المصللرش رقللم  أحكللامإللل   ات نديللدةأشللار توللمن البحللث   .6
 حكامححت  التنةيذية دضن الخضض  ل تةاصيم ، ضرأينا ان األضال 4004لسنة  34

لسلنة  3 ل ك  القانضنين السيما قب  التعدي  بالنسبة لقانضن حماية الم للل رقلم 
القللانضن  أحكللامالعراقللل تكللاد تكللضن متلابقللة، إال  انلل  بعللد التعللدي  جللاءت  9119

لعقضبلللات الماليلللة االخيلللر اك لللر تللل  يرا ضحمايلللة لهلللذ  الحقلللضل ملللن خللل   تشلللديد ا
نمل  الحلل، ضنعتقلد ان ذللك يحسلب  نتلداءضالسلالبة لمحريلة  لل حاللة حصلض  اال

 لممشرح العراقل. 
 -لقللانضن حمايللة الم لللل رقللم األض أيوللا ضمللن خلل   قراءتنللا لنصللض  التعللدي   .1

المشللرح"، ضهللض الحللاكم المللدنل لسللملة االحللت ل "، الصللادر نللن9119لسللنة  -3
، ض لل  صل  انةلاذ القلانضن ضرد اللن  4002لسلنة  -33 -بلرقم الم قتة المنحمة

القانضن" نا ذا  انتبارا  من تاريا التضقيع نمي ، نمما  أن "نم  أن  يكضن هذا األمر
التعلللدي  صلللادر ضمنشلللضر  لللل جريلللدة الضقلللاحع العراقيلللة، ضالنشلللر  لللل هلللذ  الجريلللدة 

اء  للل نلل  يعنللل نةللاذ القللانضن انتبللارا  مللن تللاريا النشللر كقانللدة نامللة، بينمللا جلل
التعدي   أن أمر التعدي  يعتبر نا ذا  من تاريا التضقيع نمي  بمعن  ال أ ر لكضن  
منشضرا   ل الضقاحع العراقية من حيث النةاذ،  جاء هذا الن  خارج هذ  القانلدة، 

نةلاذ القلانضن مرتبللا  بلالتضقيع ضلليس بالنشلر، ضيبلدض أن هلذا هلض ملذهب   قد جع 
ن قلللانضن التعلللدي  المنشلللضر للللم يلللز  غيلللر مضقلللع نميللل  المشلللرح األمريكلللل،  هللل  أ

ضبالتالل غير نا ذ الن ململ الن  جع  نةاذ  معمقا  نم  التضقيع، ضيبق  األمر 
 مح  استدراك ضتسا  ؟. حضا  ل ك  األ

 ثانيًا: التوصيات 
ملللن خللل   البحلللث ضالنتلللاحس التلللل تضصلللمنا اليهلللا  لللل مضولللضح حقلللضل مض لللل 

نم  الصعيدين القانضنل ضالقواحل، ترشحت لدينا بعلض  الخدمة الجامعية ضحمايتها
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المشلرح إلل   التضصيات التل تضجب نمينا تلدضينها  لل هلذ  الةقلرة، نّمهلا تجلد لريقهلا
لألخللذ بهللا، ان كللان ذلللك  للل نلللال االختصللا  ضالصلل حية وللمن قلللاح التعملليم 

لمشللرضح  المناللة وللمن مهللام المشللرح اللضلنل ننللد اقللرار أض  العلالل ضالبحللث العممللل
قانضن حل الم للل الجديلد المقتلرح اللذش قلد يشلّرح مسلتقب  لتولمين ملا يلرا  المشلرح 

 مناسبا  ل هذ  التضصيات ضهل 
أضال    للل نلللال حقلل  التعملليم العللالل ضالبحللث العممللل ض للل سللبي  حمايللة حقللضل 

 لل كتابلة الرسلاح  ضاالللاريا أض  مض ل الخدمة الجامعيلة  لل مجلا  البحلث العمملل
   اآلتلا لتض ير الحماية القانضنية الخاصة بهذا القلاح نقترح ضنشره
ن للام خللا   للل مجللا  البحللث العممللل ضرنايتلل  ضحمايللة أض  نللداد مشللرضح قللانضنإ .9

ايلا كلان شلك   نتلداء  نم  بحض هم ضانشلتهم العمميلة كا لة ملن االأشخاصحقضل 
ضل  للل  لل  ضصللضر ، ضليم لل  هللذا القللانضن حمايللة مباشللرة لتمللك الحقلل نتللداءهللذا اال

نلللدم ضجلللضد قلللانضن خلللا  بلللذلك،نم  ان يبقللل  قلللانضن حمايلللة حلللل الم للللل النا لللذ 
 العامة مرجعا  ل هذا الخصض .  بتعديم  ضض ل القضاند

اصدار تعميمات ضزارية ضمركزيلة خاصلة برنايلة إل   تعذر ذلك يمكن الذهابإذا  .4
كا ة صضرها ضحماية حقضل الممكية الةكرية ضالعممية لمض ل الخدمة الجامعية، ضب

 بما  يها الكتابة ضالنشر. نتداءضاصنا ها ضادضاتها من اال
 انيلللا   نملللل  صللللعيد تشللللريع قللللانضن حمايلللة حللللل الم لللللل ضمللللن خلللل   دراسللللتنا 

    ل هذا البحث نقترح االتل  حكامأل
، ملن القلانضن -92-ها الملادةأحكاملتشم   -9-_ الةقرة22تعدي  ن  المادة _ .9

 ها  ل الةقرة ان   .أحكامردت لتةعيمها مع المضاد التل ض 
، من القانضن -92-ها أيوا  المادةأحكاملتشم   -9-الةقرة -26-تعدي  المادة  .4

ضتندرج ومن اختصلا  محكملة البلداءة ضذللك الولةاء الحمايلة القولاحية نمل  
 حكم الن  .
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النللا ، مللن القللانضن -21-مللن التعللدي  ضانللادة العملل  بالمللادة -42-تم لل  المللادة .3
تبللر قانللدة قانضنيللة ضقوللاحية مباشللرة مللن خلل   االختصللا  النللضنل االخيللرة تع

الذش خص  المشرح لمحكمة البداءة نند الن ر  ل تقرير الحماية القواحية لحل 
 الم لل الذش لحق  االنتاء ... .

، ضانادة العمل  بلاألخيرة -23-من التعدي  التل نمقت المادة -42-ال اء المادة .2
نل  لل دار الكتلب ضالض لاحل العاحلدة للضزارة ال قا لة التل كانت تضجلب ايلداح المصل

 .شارةبدال من المكتبة الضلنية كما ضرد  ل القانضن، ضاستضجب لذلك اإ
 ال ا  نقترح  ل سيال هذ  التضصيات ما نرا  ورضريا ضمقترنا بمباركة الضزارة  

أض  مركلز الناشلين من الباح ين ضالم لةين  لل المجلا  االكلاديمل ب قاملةإل   الدنضة
من ملللة أيلللا كانلللت التسلللمية الم حملللة، نمللل  ان تتمتلللع بشخصلللية أض  رابللللةأض  هيحلللة

معنضية تتضل  اللد اح نلنهم ضحمايلة حقلضقهم نمل  مصلنةاتهم المشلار اليهلا، بملا  يهلا 
ضلتسلاهم  لل ، المقررات ضالمناهس الدراسية ضغيرها التل تندرج ولمن تملك المصلنةات

ضالسلرقات العمميلة ضال قا يلة نمل   انتشلار القرصلنة الحلد ملن حلاالتإلل   هلذا المسلار
 نمل  الحقلضل العمميلة انتلداءصعيد الكتابة ضالنشلر بكل  صلضر  ضضسلاحم ،  هلل تم ل  

 الةكرية" لمض ل الخدمة الجامعية ضلمضسست  أيوا."
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 :الممخص
 الممكيلة حل بحماية كةيمتين ضسيمتين نم  التركيز البحث هذا  ل دراستنا تتومن

 القضانللد تحديللد خلل   مللن ذلللك ضيللتم، العممللل ضالبحللث العللالل التعملليم مجللا   للل الةكريللة
 ضالعامللة العللالل بللالتعميم هللامن الخاصللة الةكريللة الممكيللة حللل لحمايللة ضالقوللاحية القانضنيللة
 لسلنة 33 رقلم ضتعديمل  9119 لسلنة 3 رقلم الم للل حلل حمايلة قلانضن بل  جلاء ما ضمنها

  هلللل ال انيلللة الضسللليمة أملللا. المنحملللة الم قتلللة حلللت  اال سلللملة ملللن بللل مر الصلللادر 4002
 بلةالملال ننلد القانضنيلة القضاند تلبيل خ   من ضتتم القواء ضميدانها القواحية الحماية
 العقضبلة ب يقاح ضذلك المعتدش ضردح الحقضل تمك الستيةاء المختصة المحاكمإل   بالمجضء
 اتإجلراء ضتمحقهلا، أحلداهما أسلباب تلض رت كمملا الجناحيةأض  المدنية لمس ضليت  تبعا بحق 

 .ضمضوضنا شك  البحث هذا  ل الحماية بمضجبها تكتم  تحة ية
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ABSTRACT: 

This study includes two methods of protecting higher 

education and scientific research intellectual ownership rights. 

The determination of the legal and judicial bases concerning 

intellectual ownership protection can be achieved through: Firstly, 

the law of the author right protection No.3 at 1971 and its 

modification No. 83 at 2004 according to the Occupation 

Provisional Authority (dissolution) order as well as to the orders 

enacted by ministerial special bases in the level of instructions and 

regulations. Secondly, it deals with the juridical protection and its 

field's the court. It is managed through application of legal 

instructions while demanding recourse to the specialized courts 

especially in those rights through the deterrence and penalizing 

the aggressor in the case of the availability of one or the 

availability of one or both of the civilian responsibilities or the 

criminal proceedings. This may be followed by reservation 

procedures to fulfill in this paper the form and shape altogether. 

                                                           
 
 

 
 

 

 
 

 


