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فصلاول-اختراعات
-اختراعنتیجهفکرفردیاافراداستکهبرایاولینبارفرآیندیا1ماده

فرآوردهایخاصراارائهمیکندومشکلیرادریکحرفه،فن،فناوری،صنعتو
.مانندآنهاحلمینماید

-اختراعیقابلثبتاستکهحاویابتکارجدیدودارایکاربردصنعتی2ماده
باشد.ابتکارجدیدعبارتاستازآنچهکهدرفنیاصنعتقبلیوجودنداشتهوبرای

دارندهمهارتعادیدرفنمذکورمعلوموآشکارنباشدوازنظرصنعتی،اختراعی
کاربردیمحسوبمیشودکهدررشتهایازصنعتقابلساختیااستفادهباشد.مراداز

صنعت،معنایگستردهآناستوشاملمواردینظیرصنایعدستی،کشاورزی،ماهیگیریو
.خدماتنیزمیشود

-گواهینامهاختراعسندیاستکهادارهمالکیتصنعتیبرایحمایتاز3ماده
.اختراعصادرمیکندودارندهآنمیتواندازحقوقانحصاریبهرهمندشود

-مواردزیرازحیطهحمایتازاختراعخارجاست4ماده :
.الف-کشفیات،نظریههایعلمی،روشهایریاضیوآثارهنری

ب-طرحهاوقواعدیاروشهایانجامکارتجاریوسایرفعالیتهایذهنیو
.اجتماعی

.ج-روشهایتشخیصومعالجهبیماریهایانسانیاحیوان
اینبندشاملفرآوردههایمنطبقباتعریفاختراعومورداستفادهدرروشهای

.مزبورنمیشود
د-منابعژنتیکواجزاءژنتیکتشکیلدهندهآنهاوهمچنینفرآیندهایبیولوژیک

.تولیدآنها
.هـ-آنچهقبلnدرفنونوصنایعپیشبینیشدهباشد

فنیاصنعتقبلیعبارتاستازهرچیزیکهدرنقطهایازجهانازطریقانتشارکتبی
یاشفاهییاازطریقاستفادهعملیویاهرطریقدیگر،قبلازتقاضاویادرمواردحق

.تقدمناشیازاظهارنامهثبتاختراع،افشاءشدهباشد
درصورتیکهافشاءاختراعظرفمدتششماهقبلازتاریختقاضایادرمواردمقتضی

.قبلازتاریخحقتقدماختراعصورتگرفتهباشد،مانعثبتنخواهدبود
و-اختراعاتیکهبهرهبرداریازآنهاخلفموازینشرعییانظمعمومیو

.اخلقحسنهباشد



-چگونگیذکرناممخترعدرگواهینامهاختراعونحوهتعلقحقاختراعثبت5ماده
:شدهبهشرحزیراست

.الف-حقوقاختراعثبتشدهمنحصراnبهمخترعتعلقدارد
nب-اگرافرادیبهصورتمشترکاختراعیکردهباشند،حقوقناشیازاختراعمشترکا

.بهآنانتعلقمیگیرد
ج-هرگاهدویاچندنفر،مستقلازدیگریاختراعواحدیکردهباشندشخصیکه

اظهارنامهاختراعخودرازودترتسلیمکردهویادرصورتادعایحقتقدمهرکدام
بتواننداثباتکنندکهدرتاریخمقدماظهارنامهخودرابهصورتمعتبرتسلیم

کردهاند،مشروطبراینکهاظهارنامهمذکورمستردیاردنگردیدهیامسکوتگذاشته
.نشدهباشد،حقثبتاختراعراخواهندداشت

د-حقوقناشیازاختراعثبتشدهقابلانتقالاستودرصورتفوتصاحبحقبه
.ورثهاومنتقلمیشود

هـ-درصورتیکهاختراعناشیازاستخدامیاقراردادباشد،حقوقمادیآنمتعلق
.بهکارفرماخواهدبود،مگرآنکهخلفآندرقراردادشرطشدهباشد

و-ناممخترعدرگواهینامهاختراعقیدمیشودمگراینکهکتباnازاداره
مالکیتصنعتیدرخواستکندکهنامشذکرنشود.هرگونهاظهاریاتعهدمخترعمبنیبر

.اینکهنامشخصدیگریبهعنوانمخترعقیدگردد،فاقداثرقانونیاست
-اظهارنامهثبتاختراعکهبهادارهمالکیتصنعتیدادهمیشود،باید6ماده

،موضوعیراکهحمایتازآندرخواستمیشود،تعیینکردهوبهفارسیتنظیمشود
دارایتاریخوامضاءبودهوخواسته،توصیفادعا،خلصهایازتوصیفاختراعو

درصورتلزومنقشههایمربوطهرادربرداشتهباشد.هزینههایثبتاظهارنامهاز
.درخواستکنندهثبتدریافتمیشود

:درتنظیموتسلیماظهارنامهبایدمواردزیررعایتشود
،الف-ناموسایراطلعاتلزمدرخصوصمتقاضی،مخترعونمایندهقانونیاو

.درصورتوجودوعنواناختراعدراظهارنامهدرجشود
ب-درمواقعیکهمتقاضیشخصمخترعنیست،مدارکدالبرسمتقانونیویهمراه

.اظهارنامهتحویلگردد
ج-ادعایمذکوردراظهارنامه،گویاومختصربودهوباتوصیفهمراهباشد،به

نحویکهبرایشخصدارایمهارتعادیدرفنمربوطواضحوکاملبودهوحداقلیکروش
اجرائیبرایاختراعارائهکند.خلصهتوصیففقطبهمنظورارائهاطلعاتفنیاستو

.نمیتوانبرایتفسیرمحدودهحمایتبهآناستنادکرد
-متقاضیثبتاختراعتازمانیکهاظهارنامهاوبرایثبتاختراعقبول7ماده

.نشدهاستمیتواندآنرامستردکند
-اظهارنامهبایدفقطبهیکاختراعیابهدستهایازاختراعاتمرتبطکه8ماده

یکاختراعکلیراتشکیلمیدهندمربوطباشد.دراختراعکلیذکرنکردنارتباطاجزاء
آنموجببیاعتباریگواهینامهاختراعمربوطنمیشود.متقاضیمیتواندتازمانیکه

:اظهارنامهویموردموافقتقرارنگرفتهاست
الف-اظهارنامهخودرااصلحکند،مشروطبرآنکهازحدوداظهارنامهنخست

.تجاوزنکند
ب-آنرابهدویاچنداظهارنامهتقسیمکند.اظهارنامهتقسیمیبایددارای

.تاریختقاضایاولیهبودهودرصورتاقتضاء،مشمولحقتقدماظهارنامهنخستیناست
-متقاضیمیتواندهمراهبااظهارنامهخود،طیاعلمیهایحقتقدممقرر9ماده

1883مارس20هجریشمسی(1261درکنوانسیونپاریسبرایحمایتازمالکیتصنعتیمورخ
میلدی)واصلحاتبعدیآنرادرخواستنماید.حقتقدممیتواندبراساسیکیاچند

اظهارنامهملییامنطقهاییابینالمللیباشدکهدرهرکشوریابرایهرکشورعضو
:کنوانسیونمذکورتسلیمشدهاست.درصورتدرخواستحقتقدم

الف-ادارهمالکیتصنعتیازمتقاضیمیخواهدظرفمدتمعین،رونوشت
،اظهارنامهایراارائهدهدکهتوسطمرجعثبتاظهارنامهایکهمبنایحقتقدماست

.گواهیشدهباشد



ب-باپذیرشدرخواستحقتقدمحمایتهایمذکوردرکنوانسیونپاریسشاملآن
.خواهدبود

درصورتعدممراعاتشرایطمندرجدراینمادهومقرراتمربوطبهآن،اعلمیه
.مذکورکأنلمیکنتلقیمیشود

-بنابهدرخواستادارهمالکیتصنعتی،متقاضیبایدشمارهوتاریخ10ماده
اظهارنامهاختراعیراکهدرخارجتسلیمکردهوعیناnوماهیتاnمربوطبهاختراع

مذکوردراظهارنامهتسلیمشدهبهادارهمالکیتصنعتیاست،ارائهدهد.همچنینبا
:درخواستادارهمالکیتصنعتیمتقاضیبایدمدارکزیررابهادارهمذکورتسلیمکند

الف-تصویرهرگونهنامهواخطاریهایکهمتقاضیدرموردنتایجبررسیهایانجام
.شدهدرخصوصاظهارنامههایخارجدریافتکردهاست

.ب-تصویرگواهینامهاختراعکهبراساساظهارنامههایخارجیثبتشدهاست
ج-تصویرهرگونهتصمیمنهاییمبنیبررداظهارنامهخارجییاردثبتاختراع

.ادعاشدهدراظهارنامهخارجی
د-تصویرهرتصمیمنهاییمبنیبربیاعتباریگواهینامهاختراعصادرشده

.براساساظهارنامهخارجی
-ادارهمالکیتصنعتیتاریختقاضاراهمانتاریخدریافتاظهارنامه11ماده

:تلقیخواهدکردمشروطبراینکهاظهارنامهدرزماندریافت،حاوینکاتزیرباشد
.الف-ذکرصریحیاضمنیایننکتهکهثبتیکاختراعتقاضامیشود

.ب-ذکرنکاتیکهشناختهویتمتقاضیرامیسرمیکند
.ج-توصیفاجمالیاختراع

اگرادارهمالکیتصنعتیتشخیصدهدکهاظهارنامهدرزمانتقاضافاقدشرایطفوق
بودهاست،ازمتقاضیدعوتخواهدکردتاازتاریخابلغظرفسیروزاصلحاتلزم
راانجامدهدوتاریختقاضاهمانتاریخدریافتاصلحاتمذکورخواهدبودولیاگردر

.مهلتتعیینشدهاصلحصورتنگیرد،اظهارنامهکأنلمیکنتلقیخواهدشد
-چنانچهدراظهارنامهبهنقشههاییاشارهشودکهدرآندرجیاضمیمه12ماده

.نشدهاست،ادارهمالکیتصنعتیازمتقاضیدعوتمیکندتانقشههاراارائهدهد
اگرمتقاضیدعوترااجابتکردهونقشههایمورداشارهراارائهنماید،ادارهمذکور

تاریخدریافتنقشهراتاریختقاضاتلقیخواهدنمود.درغیراینصورت،تاریختقاضا
راهمانتاریخدریافتاظهارنامهقیدنمودهواشارهبهنقشههاراکأنلمیکنتلقی

.خواهدکرد
-پسازقیدتاریختقاضا،ادارهمالکیتصنعتیاظهارنامهراازنظر13ماده

انطباقباشرایطمندرجدراینقانونوآئیننامهآن،بررسیخواهدکردودرصورت
تشخیصانطباق،اقداملزمرابرایثبتاختراعانجاممیدهد.درغیراینصورت

.اظهارنامهراردومراتبرابهمتقاضیابلغمیکند
-ادارهمالکیتصنعتیپسازثبتاختراعباید14ماده :

.الف-درخصوصثبتاختراعیکنوبتآگهیمنتشرکند
.ب-گواهینامهثبتاختراعراصادرکند

ج-رونوشتگواهینامهثبتاختراعرابایگانیوپسازدریافتهزینهمقرر،اصل
.آنرابهمتقاضیتسلیمکند

د-بهدرخواستدارندهگواهینامهاختراع،تغییراتیرادرمضمونونقشههای
اختراع،بهمنظورتعیینحدودحمایتاعطاءشدهانجامدهد،مشروطبراینکهدر
نتیجهاینتغییرات،اطلعاتمندرجدرگواهینامهاختراعازحدوداطلعاتمذکوردر

.اظهارنامهاولیهایکهاختراعبراساسآنثبتشدهاست،تجاوزنکند
-حقوقناشیازگواهینامهاختراعبهترتیبزیراست15ماده :

الف-بهرهبرداریازاختراعثبتشدهدرایرانتوسطاشخاصیغیرازمالک
اختراع،مشروطبهموافقتمالکآناست.بهرهبرداریازاختراعثبتشدهبهشرحآتی

:خواهدبود
:درصورتیکهاختراعدرخصوصفرآوردهباشد - 1

.اول-ساخت،صادراتوواردات،عرضهبرایفروش،فروشواستفادهازفرآورده



.دوم-ذخیرهبهقصدعرضهبرایفروش،فروشیااستفادهازفرآورده
:درصورتیکهموضوعثبتاختراعفرآیندباشد - 2

.اول-استفادهازفرآیند
)بند(الف)اینمادهدرخصوص1دوم-انجامهریکازمواردمندرجدرجزء(

.کالهاییکهمستقیماnازطریقاینفرآیندبهدستمیآید
)علیههرشخصکه17ب-مالکمیتواندبارعایتبند(ج)اینمادهوماده(

بدوناجازهاوبهرهبرداریهایمندرجدربند(الف)راانجامدهدوبهحقمخترع
تعدیکندویاعملیانجامدهدکهممکناستمنجربهتعدیبهحقمخترعشود،به

.دادگاهشکایتکند
:ج-حقوقناشیازگواهینامهاختراعشاملمواردزیرنمیشود

بهرهبرداریازکالهاییکهتوسطمالکاختراعیاباتوافقاودربازار - 1
.ایرانعرضهمیشود

استفادهازوسایلموضوعاختراعدرهواپیماها،وسائطنقلیهزمینییا - 2
کشتیهایسایرکشورهاکهبهطورموقتیاتصادفاnواردحریمهوایی،مرزهایزمینییا

.آبهایکشورمیشود
بهرهبرداریهاییکهفقطبااهدافآزمایشیدربارهاختراعثبتشدهانجام - 3

.میشود
بهرهبرداریتوسطهرشخصیکهباحسننیتقبلازتقاضایثبتاختراعیا - 4

،درمواقعیکهحقتقدمتقاضاشدهاست،قبلازتاریختقاضایحقتقدمهماناختراع
ازاختراعاستفادهمیکردهیااقداماتجدیومؤثریجهتآمادهشدنبرایاستفادهاز

.آندرایرانبهعملمیآوردهاست
)بند(ج)اینمادهقیدشدهاست4د-حقوقاستفادهکنندهقبلیکهدرجزء( ،

تنهابههمراهشرکتیاکسبوکاریابههمراهبخشیکهدرآنازاختراعاستفاده
.میشدهیامقدماتاستفادهازآنفراهمگردیده،قابلانتقالیاواگذاریاست

-اعتبارگواهینامهاختراعبارعایتاینماده،پسازبیستسالاز16ماده
تاریختسلیماظهارنامهاختراعمنقضیمیشود.بهمنظورحفظاعتبارگواهینامهیا

اظهارنامهاختراع،پسازگذشتیکسالازتاریختسلیماظهارنامهوقبلازشروعهر
سال،مبلغیکهبهموجبآئیننامهاینقانونتعیینمیشود،توسطمتقاضیبهاداره

مالکیتصنعتیپرداختمیگردد.تأخیردرپرداخت،حداکثرتاششماهدرصورتپرداخت
.جریمهمجازاست

درصورتیکههزینهسالنهپرداختنشود،اظهارنامهمربوطمستردشدهتلقیویا
.گواهینامهاختراع،فاقداعتبارمیشود

-دولتیاشخصمجازازطرفآن،بارعایتترتیباتزیر،میتواننداز17ماده
:اختراعبهرهبردارینمایند

الف-درمواردیکهبانظروزیریابالترینمقامدستگاهذیربطمنافععمومی
،مانندامنیتملی،تغذیه،بهداشتیاتوسعهسایربخشهایحیاتیاقتصادیکشور

اقتضاءکندکهدولتیاشخصثالثازاختراعبهرهبردارینمایدویابهرهبرداریاز
،سویمالکیاشخصمجازازسویاومغایربارقابتآزادبودهوازنظرمقاممذکور

بهرهبرداریازاختراعرافعمشکلباشد،موضوعدرکمیسیونیمرکبازرئیسسازمانثبت
،اسنادواملککشور،یکیازقضاتدیوانعالیکشوربامعرفیرئیسقوهقضائیه

دادستانکلکشور،نمایندهرئیسجمهورووزیریابالترینمقامدستگاهذیربطمطرح
ودرصورتتصویب،باتعیینکمیسیونمذکور،سازماندولتییاشخصثالثبدونموافقت

.مالکاختراع،ازاختراعبهرهبرداریمینماید
ب-بهرهبرداریازاختراعمحدودبهمنظوریخواهدبودکهدرمجوزآمدهاستو

مشروطبهپرداختمبلغمناسببهمالکمذکوربادرنظرگرفتنارزشاقتصادیمورداجازه
،میباشد.درصورتیکهمالکاختراعیاهرشخصذینفعدیگرتوضیحیداشتهباشند

کمیسیونپسازرسیدگیبهاظهاراتآنانولحاظکردنبهرهبرداریدرفعالیتهای
غیررقابتیاتخاذتصمیمخواهدکرد.کمیسیونمیتواندبنابهدرخواستمالکاختراعیا
سازماندولتییاشخصثالثیکهمجوزبهرهبرداریازاختراعثبتشدهرادارد،پساز

رسیدگیبهاظهاراتطرفینیایکیازآنهادرمحدودهایکهضرورتاقتضاءنماید،نسبت



.بهتصمیمگیریمجدداقدامکند
ج-درصورتیکهمالکاختراعادعانمایدکهشرایطواوضاعواحوالیکهباعث

اتخاذتصمیمشدهدیگروجودنداردوامکانتکرارآنمیسرنیستویااینکهادعا
نمایدسازماندولتییاشخصثالثیکهتوسطکمیسیونتعیینشدهنتوانستهطبقمفاد

تصمیموشرایطآنعملکند،موضوعدرکمیسیونمطرحوبررسیوپسازاستماعاظهارات
مالکاختراع،وزیریابالترینمقامدستگاهذیربطوبهرهبردار،اجازه

بهرهبرداریلغوشدهوحسبمورداجازهبهرهبرداریبرایمالکیابهرهبرداردیگر
صادرمیشود.بااحرازشرایطمقرردراینبند،اگرکمیسیونتشخیصدهدحفظحقوق

قانونیاشخاصیکهایناجازهراکسبکردهاند،بقاءتصمیمراایجابمینمایدآن
.تصمیمرالغونمیکند

،درمواردیکهاجازهبهرهبرداریتوسطکمیسیونبهشخصثالثیدادهشدهاست
میتوانآنمجوزرافقطبههمراهشرکتیاکسبوکارشخصتعیینشدهازطرفکمیسیون

،یابههمراهقسمتیازشرکتیاکسبوکاریکهاختراعدرآنبهرهبرداریمیشود
.انتقالداد

:د-اجازهبهرهبرداریموضوعاینماده،مانعانجامامورزیرنیست
انعقادقراردادبهرهبرداریتوسطمالکاختراع،بارعایتمقرراتاین - 1

.ماده
بهرهبرداریمستمرازحقوقتفویضیتوسطمالکاختراعطبقمندرجاتبند - 2

( 15الف)ماده( ).
)بند(ح)اینماده2)و(1صدوراجازهاستفادهناخواستهطبقاجزاء( - 3 .

هـ-درخواستاجازهبهرهبرداریازکمیسیونبایدهمراهدلیلوسندیباشدکه
بهموجبآنثابتشوددستگاهدولتییاشخصمجاز،ازمالکاختراعدرخواست

بهرهبرداریکردهولینتوانستهاستاجازهبهرهبرداریراباشرایطمعقولوظرفمدت
.زمانمتعارفتحصیلنماید

رعایتمراتباینبند،درصورتفوریتناشیازمصالحملییامواردحصولشرایط
قهریهدرکشورکلnبهتشخیصکمیسیونلزمنخواهدبود،مشروطبرآنکهدراینقبیل

.مواردمالکاختراعدراولینفرصتممکنازتصمیمکمیسیونمطلعشود
و-بهرهبرداریازاختراعتوسطسازماندولتییااشخاصثالثیکهتوسطکمیسیون

.تعیینشدهاند،برایعرضهدربازارایراناست
،ز-اجازهکمیسیوندرخصوصبهرهبرداریازاختراعدرزمینهفناورینیمههادیها

تنهادرموردیجایزاستکهبهمنظوراستفادهغیرتجاریعمومیبودهیادرموردیباشد
کهوزیریابالترینمقامدستگاهذیربطتشخیصدهدکهنحوهاستفادهازاختراعثبت

.شدهتوسطمالکیااستفادهکنندهآنغیررقابتیاست
ح-پروانهبهرهبرداریبدونموافقتمالک،درمواردزیرنیزباترتیباتیکه

:ذکرمیشودقابلصدوراست
درصورتیکهدریکگواهینامهاختراعادعاشدهباشدکهبدوناستفادهازیک - 1

،اختراعثبتشدهقبلیقابلبهرهبردارینیستواختراعمؤخرنسبتبهاختراعمقدم
متضمنپیشرفتمهمفنیودارایاهمیتاقتصادیقابلتوجهباشد،ادارهمالکیتصنعتی

،بهدرخواستمالکاختراعمؤخرپروانهبهرهبرداریازاختراعمقدمرادرحدضرورت
.بدونموافقتمالکآن،صادرمیکند

)اینبندپروانهبهرهبرداریبدونموافقتمالک1درمواقعیکهطبقجزء( - 2
صادرشدهباشد،ادارهمالکیتصنعتیبهدرخواستمالکاختراعمقدم،پروانه

.بهرهبرداریازاختراعمؤخررانیزبدونموافقتمالکآنصادرمیکند
)و1درصورتدرخواستصدورپروانهبهرهبرداریبدونموافقتمالکطبقاجزاء( - 3

اینبنددرتصمیممربوطبهصدورهریکازپروانههایمذکور،حدودوکاربرد (2)
،پروانهومبلغمناسبیکهبایدبهمالکاختراعذیربطپرداختشودوشرایطپرداخت

.تعیینمیشود
)انتقالآنفقطبههمراه1درصورتصدورپروانهبهرهبرداریطبقجزء( - 4

)انتقالآنفقطبههمراه2اختراعمؤخرودرصورتصدورپروانهبهرهبرداریطبقجزء(
.اختراعمقدممجازاست



درخواستصدورپروانهبهرهبرداریبدونموافقتمالکمشروطبهپرداختهزینه - 5
.مقررمیباشد

)این2)و(1درصورتصدورپروانهبهرهبرداریبدونموافقتمالک،اجزاء( - 6
.بندوبندهای(ب)تا(و)ونیزبند(ط)اینمادهقابلاعمالاست

ط-تصمیماتکمیسیوندرمحدودهبندهایاینماده،دردادگاهعمومیتهرانقابل
.اعتراضاست

-هرذینفعمیتواندابطالگواهینامهاختراعیراازدادگاهدرخواست18ماده
)و4)،(2)،(1نماید.درصورتیکهذینفعثابتکندیکیازشرایطمندرجدرمواد(

)وبند(ج)آنرعایتنشدهاستیااینکهمالکاختراع،مخترعیاقائم6صدرماده(
.مقامقانونیاونیست،حکمابطالگواهینامهاختراعصادرمیشود

هرگواهینامهاختراعیاادعایابخشیازادعاهایمربوطکهباطلشدهاست،از
تاریخثبتاختراعباطلتلقیمیشود.رأینهاییدادگاهبهادارهمالکیتصنعتیابلغ

میگرددوادارهمزبورآنراثبتوپسازدریافتهزینه،آگهیمربوطبهآنرا
.دراولینفرصتممکنمنتشرمیکند

–چنانچهمالکاختراعبخواهدازاختراعثبتشدهاستفادهکند،سازمان19ماده
ثبتاسنادواملککشورحداکثرظرفمهلتیکهفتهموضوعرابهدستگاهیادستگاههای

.ذیربطمنعکسمینماید
دستگاههایمذکوردرخصوصامکانبهرهبرداریازاختراعحداکثرظرفمدتدوماه

اظهارنظرنمودهونتیجهراجهتصدورپروانهبهرهبرداریکتباnبهسازمانثبتاسناد
.واملکاعلممینماید

فصلدوم–طرحهایصنعتی
-ازنظراینقانون،هرگونهترکیبخطوطیارنگهاوهرگونهشکلسهبعدیبا20ماده

خطوط،رنگهاویابدونآن،بهگونهایکهترکیبیاشکلیکفرآوردهصنعتییا
محصولیازصنایعدستیراتغییردهد،طرحصنعتیاست.دریکطرحصنعتیتنهادسترسی

.بهیکنتیجهفنیبدونتغییرظاهریمشمولحمایتازاینقانوننمیباشد
-طرحصنعتیزمانیقابلثبتاستکهجدیدویااصیلباشد.طرحصنعتی21ماده

زمانیجدیداستکهازطریقانتشاربهطورمحسوسویاازطریقاستفادهبههرنحودیگر
قبلازتاریختسلیماظهارنامهیابرحسبموردقبلازحقتقدماظهارنامهبرایثبتدر

هیچنقطهایازجهانبرایعمومافشاءنشدهباشد.مفادقسمتاخیر
)اینقانوندرخصوصطرحهایصنعتینیزقابلاعمالاست4بند(هـ)وبند(و)ماده( .

-اظهارنامهثبتطرحصنعتیکهبهادارهمالکیتصنعتیتسلیممیشود22ماده ،
همراهنقشه،عکسوسایرمشخصاتگرافیکیکالکهتشکیلدهندهطرحصنعتیهستندوذکر

نوعفرآوردههاییکهطرحصنعتیبرایآنهااستفادهمیشود،خواهدبود.اگرطرح
صنعتیسهبعدیباشد،ادارهمالکیتصنعتیمیتواندنمونهواقعییاماکتیازآنرا

نیزبههمراهاظهارنامهدرخواستنماید.اظهارنامهمشمولهزینهمقرربرایتسلیمآن
.خواهدبود

اظهارنامهبایددربردارندهمشخصاتطرحباشدودرمواردیکهمتقاضیهمانطراح
نیست،اظهارنامهبایدبههمراهمدرکیباشدکهذیحقبودنمتقاضیرابرایثبتطرح

.صنعتیثابتنماید
)اینقانوندرخصوص15)و(11)وبند(ج)مواد(9)،(5-مفادمواد(23ماده

.طرحهایصنعتینیزقابلاعمالاست
-دویاچندطرحصنعتیرامیتواندریکاظهارنامهقیدوتسلیمنمود24ماده ،

مشروطبرآنکهمربوطبهیکطبقهبندیبینالمللیویامربوطبهیکمجموعهیا
.ترکیبیازاجزاءباشد

-ممکناستضمناظهارنامهدرخواستشودکهانتشارآگهیثبتطرحصنعتی25ماده
ازتاریختسلیماظهارنامهحداکثرتادوازدهماهویااگرادعایحقتقدمشدهاستاز

.تاریخحقتقدمبهتأخیرافتد
-متقاضیمیتواندتازمانیکهاظهارنامهدرجریانبررسیاست،آنرا26ماده

.مستردنماید



-بررسی،ثبتوانتشارآگهیطرحصنعتیبهترتیبزیرخواهدبود27ماده :
الف-تاریخاظهارنامههمانتاریختسلیمآنبهادارهمالکیتصنعتیاست،مشروط

براینکهدرزمانتسلیم،اظهارنامهحاویکلیهاطلعاتیباشدکهشناساییمتقاضیو
.همچنیننمایشگرافیکیکالیمتضمنطرحصنعتیرامیسرسازد

ب-ادارهمالکیتصنعتیپسازوصولاظهارنامه،آنراازنظرمطابقتبامفاد
)وبند(و20)ونیزاینکهطرحصنعتیمذکور،وفقمقرراتمندرجدرماده(22ماده( )
)ومقرراتمربوطمیباشد،بررسیمیکند4ماده( .

ج-درصورتیکهادارهمالکیتصنعتیتشخیصدهدشرایطموضوعبند(ب)اینماده
رعایتشدهاستطرحصنعتیراثبتوآگهیمربوطرامنتشروگواهیثبتآنرابهنام

.متقاضیصادرمینمایددرغیراینصورتاظهارنامهرامردوداعلممیکند
)ارائهشدهباشد،پسازثبتطرحصنعتی25د-هرگاهدرخواستیطبقماده( ،

نمونهطرحومفاداظهارنامهمنتشرنمیشود.دراینصورتادارهمالکیتصنعتی،یک
آگهیحاویتأخیرانتشارطرحصنعتیمذکورواطلعاتمربوطبههویتمالکطرحثبتشده

وتاریختسلیماظهارنامهومدتتأخیرمورددرخواستوسایرامورضروریرامنتشر
میکند.پسازانقضاءمدتتأخیردرخواستشده،ادارهمالکیتصنعتیآگهیطرحصنعتی

ثبتشدهرامنتشرخواهدکرد.رسیدگیبهدعویراجعبهیکطرحصنعتیثبتشدهدرمدت
تأخیرانتشارآگهیمشروطبهآناستکهاطلعاتمندرجدردفاترثبتواطلعاتمربوط
بهپروندهاظهارنامهبهشخصیکهعلیهاودعویاقامهمیشودبهطورکتبیابلغشده

.باشد
-حقوقناشیازثبتطرحصنعتی،مدتاعتباروتمدیدآنبهشرحزیر28ماده

:است
،الف-بهرهبرداریازهرطرحصنعتیکهدرایرانثبتشدهباشد،توسطاشخاص

.مشروطبهموافقتمالکآناست
ب-بهرهبرداریازیکطرحصنعتیثبتشدهعبارتاستاز:ساخت،فروشووارد

.کردناقلمحاویآنطرحصنعتی
ج-مالکطرحصنعتیثبتشده،میتواندعلیهشخصیکهبدونموافقتاوافعال

مذکوردربند(ب)اینمادهراانجامدهدیامرتکبعملیشودکهعادتاnموجباتتجاوز
.آیندهرافراهمآورد،دردادگاهاقامهدعوینماید

.د-مدتاعتبارطرحصنعتیپنجسالازتاریختسلیماظهارنامهثبتآنخواهدبود
اینمدترامیتوانبرایدودورهپنجسالهمتوالیدیگرپسازپرداختهزینهمربوط

تمدیدنمود.پسازانقضاءهردورهکهازپایاندورهشروعمیشود،یکمهلتششماهه
.برایپرداختهزینهتمدیدگردیدهوهمچنینجریمهتأخیردرنظرگرفتهخواهدشد

-هرذینفعمیتواندازدادگاهابطالثبتطرحصنعتیرادرخواست29ماده
)رعایت21)و(20نماید.دراینصورتبایدثابتکندکهیکیازشرایطمندرجدرمواد(

نشدهاستویاکسیکهطرحصنعتیبهنامویثبتشدهپدیدآورندهآنطرحیاقائممقام
)دراینخصوصنیزاعمالمیشود18قانونیاونیست.مفادقسمتاخیرماده( .

فصلسوم-علئم،علئمجمعیونامهایتجاری
-علمت،علمتجمعیونامتجاریعبارتنداز30ماده :

الف-علمتیعنیهرنشانقابلرؤیتیکهبتواندکالهایاخدماتاشخاصحقیقی
.یاحقوقیراازهممتمایزسازد

ب-علمتجمعییعنیهرنشانقابلرؤیتیکهباعنوانعلمتجمعیدراظهارنامه
ثبتمعرفیشودوبتواندمبدأویاهرگونهخصوصیاتدیگرمانندکیفیتکالیاخدمات

اشخاصحقیقیوحقوقیراکهازایننشانتحتنظارتمالکعلمتثبتشدهجمعیاستفاده
.میکنندمتمایزسازد

ج-نامتجارتییعنیاسمیاعنوانیکهمعرفومشخصکنندهشخصحقیقییاحقوقی
.باشد
-حقاستفادهانحصاریازیکعلمتبهکسیاختصاصداردکهآنعلمترا31ماده

.طبقمقرراتاینقانونبهثبترساندهباشد
-علمتدرمواردزیرقابلثبتنیست32ماده :

الف-نتواندکالهایاخدماتیکمؤسسهراازکالهاوخدماتمؤسسهدیگر



.متمایزسازد
.ب-خلفموازینشرعییانظمعمومییااخلقحسنهباشد

ج-مراکزتجارییاعمومیرابهویژهدرموردمبدأجغرافیاییکالهایاخدمات
.یاخصوصیاتآنهاگمراهکند

د-عینیاتقلیدنشاننظامی،پرچم،یاسایرنشانهایمملکتییانامیانام
اختصارییاحروفاولیکنامیانشانرسمیمتعلقبهکشور،سازمانهایبینالدولییا

سازمانهاییکهتحتکنوانسیونهایبینالمللیتأسیسشدهاند،بودهیامواردمذکور
یکیازاجزاءآنعلمتباشد،مگرآنکهتوسطمقامصلحیتدارکشورمربوطیاسازمان

.ذیربطاجازهاستفادهازآنصادرشود
هـ-عینیابهطرزگمراهکنندهایشبیهیاترجمهیکعلمتیانامتجاریباشد

.کهبرایهمانکالهایاخدماتمشابهمتعلقبهمؤسسهدیگریدرایرانمعروفاست
و-عینیاشبیهآنقبلnبرایخدماتغیرمشابهثبتومعروفشدهباشدمشروطبر

آنکهعرفاnمیاناستفادهازعلمتومالکعلمتمعروفارتباطوجودداشتهوثبتآن
.بهمنافعمالکعلمتقبلیلطمهواردسازد

ز-عینعلمتیباشدکهقبلnبهناممالکدیگریثبتشدهویاتاریختقاضایثبت
آنمقدمیادارایحقتقدمبرایهمانکالوخدماتویابرایکالوخدماتیاستکه

.بهلحاظارتباطوشباهتموجبفریبوگمراهیشود

-اظهارنامهثبتعلمتبههمراهنمونهعلمتوفهرستکالهایاخدماتی33ماده
کهثبتعلمتبرایآنهادرخواستشدهوبراساسطبقهبندیقابلاجراءیاطبقهبندی

بینالمللیباشد،بهادارهمالکیتصنعتیتسلیممیشود.پرداختهزینههایثبتعلمت
.برعهدهمتقاضیاست

-درصورتیکهاظهارنامهدربردارندهادعایحقتقدمبهشرحمذکوردر34ماده
کنوانسیونپاریسبرایحمایتازمالکیتصنعتیباشدکهتوسطمتقاضییاسلفاودرهر

)اینقانونرفتارمیشود9کشورعضوکنوانسیونتقاضاشدهاست،طبقمفادماده( .
-متقاضیمیتواندتازمانیکهاظهارنامهاوهنوزثبتنشده،آنرا35ماده

.مستردکند
-ادارهمالکیتصنعتی،اظهارنامهراازلحاظانطباقباشرایطومقررات36ماده

مندرجدراینقانونبررسیودرصورتیکهعلمتراقابلثبتبداند،اجازهانتشار
.آگهیمربوطبهآنراصادرمیکند

-هرذینفعمیتواندحداکثرتاسیروزازتاریخانتشارآگهی،اعتراض37ماده
)اینقانونبه32)وماده(30خودرامبنیبرعدمرعایتمفادبند(الف)ماده(
: ادارهمالکیتصنعتیتسلیمنماید.دراینصورت

ادارهمالکیتصنعتیرونوشتاعتراضنامهرابهمتقاضیابلغکردهوبیست - 1
روزبهاومهلتمیدهدتانظرخودرااعلمکند.متقاضیدرصورتتأکیدبرتقاضای

خودیادداشتمتقابلیرابههمراهاستدللمربوطبهادارهمذکورمیفرستد.درغیر
.اینصورتاظهارنامهویمستردشدهتلقیخواهدشد

اگرمتقاضییادداشتمتقابلیبفرستد،ادارهمالکیتصنعتیرونوشتآنرا - 2
دراختیارمعترضقرارمیدهدوبادرنظرگرفتننظراتطرفینومواداینقانونتصمیم

.میگیردکهعلمتراثبتویاآنراردکند
-پسازانتشارآگهیاظهارنامهوتازمانثبتعلمت،متقاضیاز38ماده

امتیازاتوحقوقیبرخورداراستکهدرصورتثبتبرخوردارخواهدبود.بااینحال
،هرگاهبهوسیلهمتقاضیثبتدربارهعملیکهپسازآگهیاظهارنامهانجامشده

دعواییمطرحشودوخواندهثابتکندکهدرزمانانجامعمل،علمت،قانوناnقابلثبت
نبودهاست،بهدفاعخواندهرسیدگیودرموردثبتیاعدمثبتعلمتتصمیممقتضی

.اتخاذمیشود
-هرگاهادارهمالکیتصنعتیتشخیصدهدکهشرایطمندرجدراینقانون39ماده

رعایتشدهاستعلمتراثبتکردهوآگهیمربوطبهثبتآنرامنتشروگواهینامهثبت
.رابهناممتقاضیصادرمینماید



-حقوقناشیازثبتعلمت،مدتاعتباروتمدیدآنبهشرحزیراست40ماده :
الف-استفادهازهرعلمتکهدرایرانثبتشدهباشد،توسط

.هرشخصغیرازمالکعلمت،مشروطبهموافقتمالکآنمیباشد
ب-مالکعلمتثبتشدهمیتواندعلیههرشخصیکهبدونموافقتویازعلمت

استفادهکندویاشخصیکهمرتکبعملیشودکهعادتاnمنتهیبهتجاوزبهحقوقناشیاز
ثبتعلمتگردد،دردادگاهاقامهدعوینماید.اینحقوقشاملموارداستفادهاز

علمتیمیشودکهشبیهعلمتثبتشدهاستواستفادهازآنبرایکالیاخدمات
.مشابه،موجبگمراهیعموممیگردد

ج-حقوقناشیازثبتعلمت،اقداماتمربوطبهکالهاوخدماتیراکهتوسط
مالکعلمتیاباموافقتاوبهکشورواردودربازارایرانعرضهمیگردد،شامل

.نمیشود
.د-مدتاعتبارثبتعلمتدهسالازتاریختسلیماظهارنامهثبتآنمیباشد

،اینمدتبادرخواستمالکآنبرایدورههایمتوالیدهسالهباپرداختهزینهمقرر
قابلتمدیداست.یکمهلتارفاقیششماههکهازپایاندورهشروعمیشود،برای

.پرداختهزینهتمدید،باپرداختجریمهتأخیر،درنظرگرفتهمیشود
-هرذینفعمیتواندازدادگاهابطالثبتعلمترادرخواستنماید41ماده .

)اینقانونرعایت32)وماده(30دراینصورتبایدثابتکندمفادبند(الف)ماده(
.نشدهاست

ابطالثبتیکعلمتازتاریخثبتآنمؤثراستوآگهیمربوطبهآننیزدراولین
.فرصتممکنمنتشرمیشود

هرذینفعکهثابتکندکهمالکعلمتثبتشدهشخصاnیابهوسیلهشخصیکهازطرف
اومجازبودهاست،آنعلمتراحداقلبهمدتسهسالکاملازتاریخثبتتایکماه

قبلازتاریخدرخواستذینفعاستفادهنکردهاست،میتواندلغوآنراازدادگاه
تقاضاکند.درصورتیکهثابتشودقوهقهریهمانعاستفادهازعلمتشدهاست،ثبت

.علمتلغونمیشود
)اینقانوندرمورد41)تا(31)،مواد(43-بارعایتاینمادهوماده(42ماده

.علئمجمعینیزقابلاعمالاست
دراظهارنامهثبتعلمتجمعی،ضمناشارهبهجمعیبودنعلمت،نسخهایاز

ضوابطوشرایطاستفادهازآننیزضمیمهمیشود.مالکعلمتجمعیثبتشده،باید
ادارهمالکیتصنعتیراازهرگونهتغییردرضوابطوشرایطمذکوردرصدراینماده

.مطلعکند
)،هرگاهخواهانثابتکند41-علوهبرموجباتابطالمذکوردرماده(43ماده

42کهمالکعلمتثبتشدهازآنبهتنهاییویابرخلفضوابطمندرجدرذیلماده( )
ازآناستفادهکردهویااجازهاستفادهازآنراصادرمیکندیابهنحویازعلمت
جمعیاستفادهکندیااجازهاستفادهازآنرابدهدکهموجبفریبمراکزتجارییا

عمومینسبتبهمبدأویاهرخصوصیتمشترکدیگرکالوخدماتمربوطگردد،دادگاه
.علمتجمعیراباطلمیکند

-قرارداداجازهبهرهبرداریازثبتیااظهارنامهثبتعلمتبایدبه44ماده
طورمؤثرکنترلاجازهدهندهبرکیفیتومرغوبیتکالوارائهخدماتتوسط

استفادهکنندهرادربرداشتهباشد.درغیراینصورتیادرصورتیکهکنترلبهطور
.مؤثرانجامنگیرد،قرارداداجازهبهرهبرداریفاقداعتبارخواهدبود

-ثبتعلمتجمعییااظهارنامهآننمیتواندموضوعقرارداداجازه45ماده
.بهرهبرداریباشد

-اسمیاعنوانیکهماهیتیاطریقهاستفادهازآنبرخلفموازینشرعی46ماده
یانظمعمومییااخلقحسنهباشدویاموجباتفریبمراکزتجارییاعمومیرانسبت

بهماهیتمؤسسهایفراهمکندکهاسمیاعنوانمعرفآناست،نمیتواندبهعنوانیک
.نامتجارتیبهکاررود

-بارعایتقوانینومقرراتثبتاجبارینامهایتجارتی،اینقبیل47ماده
.نامهاحتیبدونثبت،دربرابرعملخلفقانوناشخاصثالثحمایتمیشوند

هرگونهاستفادهازنامتجارتیتوسطاشخاصثالث،بهصورتنامتجارتییاعلمت



یاعلمتجمعی،یاهرگونهاستفادهازآنهاکهعرفاnباعثفریبعمومشود،غیرقانونی
.تلقیمیشود

فصلچهارم-مقرراتعمومی
-هرگونهتغییردرمالکیتاختراع،ثبتطرحصنعتییاثبتعلئمتجاری48ماده

یاعلمتجمعییاحقمالکیتناشیازتسلیماظهارنامهمربوط،بهدرخواستکتبیهر
ذینفعازادارهمالکیتصنعتیانجامشدهوبهثبتمیرسدوجزدرموردتغییرمالکیت

اظهارنامه،توسطادارهمذکورآگهیمیشود.تأثیراینگونهتغییرنسبتبهاشخاص
.ثالثمنوطبهتسلیمدرخواستمذکوراست

،تغییردرمالکیتثبتعلمتیاعلمتجمعیدرصورتیکهدرمواردیمانندماهیت
مبدأ،مراحلساخت،خصوصیاتیاتناسبباهدفکالهایاخدماتسببگمراهییافریب

.عمومیشود،معتبرنیست
هرگونهتغییردرمالکیتثبتیکعلمتجمعییامالکیتاظهارنامهمربوطبهآن

.منوطبهموافقتقبلیرئیسسازمانثبتاسنادواملککشورمیباشد
-هرگونهتغییردرمالکیتنامتجاریبایدهمراهباانتقالمؤسسهیا49ماده

.بخشیازآنکهباناممزبورشناختهمیشود،صورتپذیرد
-هرگونهقرارداداجازهبهرهبرداریازاختراعوطرحهایصنعتیثبت50ماده

شده،یاعلمتثبتشدهیااظهارنامهمربوطبهآنهابهادارهمالکیتصنعتیتسلیم
میشود.ادارهمالکیتصنعتی،مفادقراردادرابهصورتمحرمانهحفظولیاجازه

بهرهبرداریراثبتوآگهیمیکند.تأثیراینگونهقراردادهانسبتبهاشخاصثالث
.منوطبهمراعاتمراتبفوقاست

-درصورتیکهمحلاقامتمتقاضییامرکزاصلیتجارتویخارجازایران51ماده
باشد،وکیلقانونیاوکهمقیموشاغلدرایراناست،میتواندبهنمایندگیازاو

.اقداماتلزمراانجامدهد
-تصدیامورمربوطبهمالکیتصنعتیوهمچنیننمایندگیجمهوریاسلمی52ماده

ایراندرسازمانجهانیمالکیتمعنویواتحادیههایمربوطبهکنوانسیونهایذیربط
.بهعهدهسازمانثبتاسنادواملککشوراست

ثبتکلیهموضوعاتمالکیتصنعتی،اعمازاختراع،علمت،علمتجمعی،طرح
.صنعتینیزتوسطادارهمالکیتصنعتیسازمانثبتاسنادواملککشورانجاممیشود

درمواردیکهمراجعدیگربهموجبقانوناقدامبهبررسیوثبتمینماینددرصورتیاز
حمایتهاوامتیازاتمذکوردراینقانونبهرهمندمیشوندکهحسبموردمالکیتیا

.اختراعآنهادرادارهمالکیتصنعتیبهثبترسیدهباشد
-ادارهمالکیتصنعتیبااستفادهازشیوههاینوین،دفاترجداگانهای53ماده

برایثبتاختراعات،طرحهایصنعتیوعلئمتجارتیپیشبینیمیکند.علئمجمعیدر
.بخشویژهایدردفترثبتعلئم،ثبتمیشود

-اطلعاتموجوددردفاترثبتقابلدسترسیهمگانبودهوهرشخص54ماده
میتواندبرابرمقرراتمندرجدرآئیننامهاجرائی،اطلعاتموردنیازخودرا

.دریافتنماید
-ادارهمالکیتصنعتی،کلیهآگهیهایمذکوردراینقانونرادر55ماده

.روزنامهرسمیکشورمنتشرخواهدکرد
-ادارهمالکیتصنعتیمجازاستهرگونهاشتباهدرترجمهیا56ماده

نسخهبرداری،اشتباهاداری،اشتباهدراظهارنامهویااشتباهدرهریکاز
.ثبتهایانجامشدهطبقاینقانونیاآئیننامهاجرائیراتصحیحکند

-ادارهمالکیتصنعتیپسازدریافتهرگونهدرخواستکتبیمبنیبرتمدید57ماده
،مهلتانجامهراقدامیکهدراینقانونیاآئیننامهاجرائیآنپیشبینیشدهاست

پسازبررسیشرایطموجودمیتواندآنراتمدیدنماید.اینکارپسازاعلمبه
.اشخاصذینفعطبقمقرراتمذکوردرآئیننامهانجاممیشود

-ادارهمالکیتصنعتیقبلازاعمالاختیاراتقانونی،بهطرفیکه58ماده
.میخواهدعلیهاوتصمیمبگیردفرصتکافیمیدهدتامطالبخودرااعلمنماید

.دراینصورتهرگونهتصمیمبالحاظاعلممذکوراتخاذمیشود



-رسیدگیبهاختلفاتناشیازاجراءاینقانونوآئیننامهاجرائیآن59ماده
درصلحیتشعبهیاشعبخاصیازدادگاههایعمومیتهرانمیباشدکهحداکثرتاششماه

.بعدازتاریختصویباینقانونتوسطرئیسقوهقضائیهتعیینمیگردد
تصمیماتادارهمالکیتصنعتیتوسطاشخاصذینفعقابلاعتراضاستودادخواست

مربوطبایدظرفدوماهازتاریخابلغتصمیمبهذینفعویااطلعاوازآن،به
دادگاهصالحتقدیمگردد.تجدیدنظرخواهیازآراءونحوهرسیدگی،تابعمقرراتآئین

.دادرسیدادگاههایعمومیوانقلبدرامورمدنیاست
-نقضحقوقمندرجدراینقانون،عبارتاستازمعنایانجامهرگونه60ماده

فعالیتیدرایرانکهتوسطاشخاصیغیرازمالکحقوقتحتحمایتاینقانونوبدون
.موافقتاوانجاممیگیرد

علوهبرمالکحقوقتحتحمایتاینقانون،هرگاهثابتشوددارندهاجازه
استفاده،ازمالکدرخواستکردهاستتابرایخواستهمعینیبهدادگاهدادخواستبدهد

ومالکامتناعکردهیانتوانستهآنراانجامدهد،دادگاهمیتواندعلوهبرصدور
دستورجلوگیریازنقضحقوقیانقضقریبالوقوعحقوق،بهجبرانخسارتمربوطنیز

.حکمصادرکندویاتصمیمدیگریجهتاحقاقحقاتخاذنماید
40)و(28)،(15-هرشخصیکهباعلموعمدمرتکبعملیشودکهطبقمواد(61ماده )

)عملغیرقانونیتلقیشود،مجرمشناختهشدهو47نقضحقوقبهشمارآیدیاطبقماده(
)ریالتاپنجاه10.000.000علوهبرجبرانخسارتبهپرداختجزاینقدیازدهمیلیون(

)ریالیاحبستعزیریازنودویکروزتاششماهیاهردویآنها50.000.000میلیون(
.محکوممیشود

دردعوایمدنیراجعبهنقضحقوقمالکاختراعدرمواقعیکهاختراع،فرآیند
دستیابیبهیکفرآوردهباشد،درصورتوجودشرایطزیر،مسؤولیتاثباتاینکهفرآورده

ازطریقآنفرآیندساختهنشدهاست،بهعهدهخواندهدعوینقضحقخواهدبود.دراین
صورتدادگاهدرصورتارائهاسنادومدارک،منافعمشروعخواندهدعوینقضحقرااز

:جهتعدمافشاءاسرارتولیدیوتجاریویدرنظرخواهدگرفت
.فرآوردهجدیدباشد - 1

احتمالقویوجودداشتهباشدکهفرآوردهبااستفادهازفرآیندمزبورساخته - 2
nشدهومالکحقوقثبتشدهعلیرغمتلشهایمعقولنتوانستهاستفرآیندیراکهواقعا

.استفادهشده،تعییننماید
-درصورتتعارضمفاداینقانونبامقرراتمندرجدرمعاهداتبینالمللی62ماده

،راجعبهمالکیتصنعتیکهدولتجمهوریاسلمیایرانبهآنهاپیوستهویامیپیوندد
.مقرراتمعاهداتمذکورمقدماست

%)ازدرآمد50-باپیشبینیدرقانونبودجهسالنهتامعادلپنجاهدرصد(63ماده
ارزیناشیازاجراءمفادکنوانسیونهایمربوطبهثبتبینالمللیمالکیتصنعتیکهاز

تاریختصویباینقانونعایدمیگردد،برایارتقاءوتجهیزادارهمالکیتصنعتیو
.ارتقاءکیفیآندرقانونبودجهسالنهاختصاصمییابد

پسازتأییدادارهمالکیتصنعتی،بانکمرکزیجمهوریاسلمیایرانمکلفاست
ارزموردنیازصاحبانایرانیحقوقمالکیتصنعتیراجهتثبتبینالمللیاینحقوق

برابرتعرفههایمذکوردرکنوانسیونهاومقرراتبینالمللیبانرخرسمیتأمین
.نماید
-آئیننامهاجرائیاینقانونظرفیکسالازتاریختصویب،توسط64ماده

سازمانثبتاسنادواملککشورتهیهوبهتصویبرئیسقوهقضائیهمیرسد.در
آئیننامهمذکوربهویژهبایدتعرفههزینههایمربوطبهاظهارنامههایثبت

اختراعاتوطرحهایصنعتی،ثبتعلئموعلئمجمعیوتمدیدثبتآنهاوجرائمتأخیر
درتمدیدبارعایتاینقانونومفادکنوانسیونهایمربوطکهجمهوریاسلمیایران

عضویتدرآنهاراپذیرفتهاست،تعیینشودودرصورتلزومهرسهسالیکبارقابل
.تجدیدنظرمیباشد

-اختراعاتوعلئمتجارتیکهقبلnبرابرمقرراتسابقثبتشدهاست65ماده ،
: معتبربودهوموردحمایتاینقانونقرارمیگیرد.دراینصورت

الف-درمورداختراعاتبایدهزینههایسالنهمقرردراینقانون،برایمدت



.باقیماندهپرداختشود
ب-علئمبایددرموعدمقرردرهمانقانونتمدیدشدهوپسازتمدیدبراساس

.طبقهبندیبینالمللیمجدداnطبقهبندیشود
-ازتاریخلزمالجراءشدناینقانون،قانونثبتعلئمواختراعات66ماده

واصلحاتبعدیآنوآئیننامههایمربوطبهآنملغیمیشود1/4/1310مصوب .

قانونفوقمشتملبرشصتوششمادهدرجلسهمورخهفتمآبانماهیکهزاروسیصدو
85هشتادوششکمیسیونقضائیوحقوقیمجلسشورایاسلمیطبقاصلهشتادوپنجم( )

قانوناساسیجمهوریاسلمیایرانتصویبگردیدوپسازموافقتمجلسبااجراء
بهتأییدشوراینگهبانرسید./ن23/11/1386آزمایشیآنبهمدتپنجسالدرتاریخ

غلمعلیحدادعادل
 رئیسمجلسشورایاسلمی
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