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 و عالئم تجاری های صنعیت ، طرح قاونن ثبت اخرتاعات

 1386/08/07مصوب 

  اختراعات .فصل اول 

کندد و مکدک ی را در  ای خاص را ارائه می اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرآیند یا فرآورده . ۱ماده 
 .یدنما ، صنعت و مانند آنها حل می ، فناوری ، فن یک حرفه

اختراعی قابل ثبت است که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد. ابتکار جدید عبارت اسدت ا  آنهده  . ۲ماده 
،  که در فن یا صنعت قب ی وجود نداشته و برای دارنده مهارت عادی در فن مذکور مع وم و آشکار نباشد و ا  نظر صدنعتی

، معندای  ای ا  صدنعت قابدل سداخت یدا اسدتباده باشدد. مدراد ا  صدنعت تهشود که در رش اختراعی کاربردی محسوب می
 .شود ، ماهیگیری و خدمات نیز می ، ککاور ی دستی گسترده آن است و شامل مواردی نظیر صنایع

کندد و دارندده آن  گواهینامه اختراع سندی است کده اداره مالکیدت صدنعتی بدرای حمایدت ا  اختدراع صدادر می . ۳ماده 
 .مند شود د ا  حقوق انحصاری بهرهتوان می

  : موارد  یر ا  حیطه حمایت ا  اختراع خارج است . ۴ماده 

  . ، روشهای ریاضی و آثار هنری های ع می ، نظریه ککبیات .الف 

 . طرحها و قواعد یا روشهای انجام کار تجاری و سایر فعالیتهای ذهنی و اجتماعی .ب 

 معالجه بیماریهای انسان یا حیوانروشهای تکخیص و  .ج . 

شود های منطبق با تعریف اختراع و مورد استباده در روشهای مزبور نمی این بند شامل فرآورده.  

  .منابع ژنتیک و اجزاء ژنتیک تککیل دهنده آنها و همهنین فرآیندهای بیولوژیک تولید آنها .د 

 .ینی شده باشدب آنهه قباًل در فنون و صنایع پیش .هد 
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ای ا  جهان ا طریق انتکار کتبی یا شباهی یدا ا طریدق اسدتباده  فن یا صنعت قب ی عبارت است ا  هر چیزی که در نقطه
  .، افکاء شده باشد عم ی و یا هرطریق دیگر، قبل ا  تقاضا و یا درموارد حق تقدم ناشی ا  اظهارنامه ثبت اختراع

دت شش ماه قبل ا  تاریخ تقاضا یا درموارد مقتضدی قبدل ا  تداریخ حدق تقددم اختدراع درصورتی که افکاء اختراع ظرف م
  .صورت گرفته باشد، مانع ثبت نخواهد بود

 .حسنه باشد  برداری ا  آنها خالف موا ین شرعی یا نظم عمومی و اخالق اختراعاتی که بهره .و 

 : نحوه تع ق حق اختراع ثبت شده به شرح  یر استچگونگی ذکر نام مخترع در گواهینامه اختراع و  . ۵ماده 

 .حقوق اختراع ثبت شده منحصرًا به مخترع تع ق دارد .الف 

 .گیرد اگر افرادی به صورت مکترک اختراعی کرده باشند، حقوق ناشی ا  اختراع مکترکًا به آنان تع ق می .ب 

باشند شخصی که اظهارنامه اختراع خود را  ودتر تسد یم هرگاه دو یا چند نبر، مستقل ا  دیگری اختراع واحدی کرده  .ج 
کرده و یا درصورت ادعای حق تقدم هرکدام بتوانند اثبات کنند که در تاریخ مقدم اظهارنامه خود را به صورت معتبر تس یم 

اختدراع را  که اظهارنامه مذکور مسترد یا رد نگردیده یا مسدکوت گذاشدته نکدده باشدد، حدق ثبدت اند، مکروط بر این کرده
 . خواهند داشت

 شود حقوق ناشی ا  اختراع ثبت شده قابل انتقال است و درصورت فوت صاحب حق به ورثه او منتقل می .د. 

درصورتی که اختراع ناشی ا  استخدام یا قرارداد باشد، حقوق مادی آن متع ق به کارفرمدا خواهدد بدود، مگدر آن کده  .هد 
 .اشدخالف آن درقرارداد شرط شده ب

شود مگر این که کتبًا ا  اداره مالکیت صنعتی درخواست کند کده ندامش ذکدر  نام مخترع در گواهینامه اختراع قید می .و 
نکود. هرگونه اظهار یا تعهد مخترع مبنی بر این که نام شخص دیگری به عندوان مختدرع قیدد گدردد، فاقدد اثدر قدانونی 

 . است

شود، باید موضدوعی را کده حمایدت ا  آن درخواسدت  به اداره مالکیت صنعتی داده میاظهارنامه ثبت اختراع که  . ۶ماده 
ای ا  توصدیف  ، توصیف ادعا، خالصده و به فارسی تنظیم شود، دارای تاریخ و امضاء بوده و خواسته  شود، تعیین کرده می

ثبت دریافت  کننده درخواسترنامه ا  های ثبت اظها های مربوطه را دربر داشته باشد. هزینه اختراع و درصورت لزوم نقکه
 .شود می
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 :در تنظیم و تس یم اظهارنامه باید موارد  یر رعایت شود

 مخترع و نمایندده قدانونی او، درصدورت وجدود و عندوان اختدراع در  نام و سایر اطالعات ال م درخصوص متقاضی .الف ،
 .اظهارنامه درج شود

 .، مدارک دال بر سمت قانونی وی همراه اظهارنامه تحویل گردد ستدرمواقعی که متقاضی شخص مخترع نی .ب 

 گویا و مختصر بوده و با توصیف همراه باشد، به نحوی که بدرای شدخص دارای مهدارت  ادعای مذکور در اظهارنامه .ج ،
ف فقد  بده عادی در فن مربوط واضح و کامل بوده و حداقل یک روش اجرائی بدرای اختدراع ارائده کندد. خالصده توصدی

  .توان برای تبسیر محدوده حمایت به آن استناد کرد منظور ارائه اطالعات فنی است و نمی

  .تواند آن را مسترد کند متقاضی ثبت اختراع تا  مانی که اظهارنامه او برای ثبت اختراع قبول نکده است می . ۷ماده 

دهندد  ای ا  اختراعات مرتب  که یدک اختدراع ک دی را تکدکیل می دستهاظهارنامه باید فق  به یک اختراع یا به  . ۸ماده 
شدود. متقاضدی  اعتباری گواهینامه اختراع مربوط نمی مربوط باشد. دراختراع ک ی ذکر نکردن ارتباط اجزاء آن موجب بی

  : تواند تا  مانی که اظهارنامه وی مورد موافقت قرار نگرفته است می

  .اصالح کند، مکروط بر آن که ا  حدود اظهارنامه نخست تجاو  نکند اظهارنامه خود را .الف 

آن را به دو یا چند اظهارنامه تقسیم کند. اظهارنامه تقسیمی باید دارای تاریخ تقاضای اولیه بوده و درصورت اقتضداء،  .ب 
 . مکمول حق تقدم اظهارنامه نخستین است

ای حق تقدم مقرر در کنوانسدیون پداریب بدرای حمایدت  مه خود، طی اعالمیهتواند همراه بااظهارنا متقاضی می . ۹ماده 
( و اصدالحات بعددی آن را درخواسدت نمایدد.  میالدی ۱۸۸۳مارس  ۲۰هجری شمسی ) ۱۲۶۱ا مالکیت صنعتی مورخ 

رای هدر ککدور الم  ی باشد که در هر ککور یدا بد ای یا بین تواند براساس یک یا چند اظهارنامه م ی یا منطقه حق تقدم می
  : . درصورت درخواست حق تقدم عضو کنوانسیون مذکور تس یم شده است

ای را ارائه دهد که توسد  مرجدع  ، رونوشت اظهارنامه خواهد ظرف مدت معین اداره مالکیت صنعتی ا  متقاضی می .الف 
 .، گواهی شده باشد ای که مبنای حق تقدم است ثبت اظهارنامه

 خواست حق تقدم حمایتهای مذکور در کنوانسیون پاریب شامل آن خواهد بودبا پذیرش در  .ب.  
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  .شود ، اعالمیه مذکور کأن لم یکن ت قی می درصورت عدم مراعات شرای  مندرج در این ماده و مقررات مربوط به آن

اظهارنامه اختراعدی را کده در خدارج تسد یم ، متقاضی باید شماره و تاریخ  بنا به درخواست اداره مالکیت صنعتی . ۱۰ماده 
، ارائده دهدد.  کرده و عینًا و ماهیتًا مربوط بده اختدراع مدذکور در اظهارنامده تسد یم شدده بده اداره مالکیدت صدنعتی اسدت

  :همهنین با درخواست اداره مالکیت صنعتی متقاضی باید مدارک  یر را به اداره مذکور تس یم کند

های خارج  های انجام شده درخصوص اظهارنامه ای که متقاضی درمورد نتایج بررسی نامه و اخطاریهتصویر هرگونه  .الف 
 . دریافت کرده است

 . های خارجی ثبت شده است تصویر گواهینامه اختراع که براساس اظهارنامه .ب 

  . ه در اظهارنامه خارجیتصویر هرگونه تصمیم نهایی مبنی بر رد اظهارنامه خارجی یا رد ثبت اختراع ادعا شد .ج 

  . اعتباری گواهینامه اختراع صادر شده براساس اظهارنامه خارجی تصویر هر تصمیم نهایی مبنی بر بی .د 

اداره مالکیت صنعتی تاریخ تقاضدا را همدان تداریخ دریافدت اظهارنامده ت قدی خواهدد کدرد مکدروط بدر ایدن کده  . ۱۱ماده 
 :حاوی نکات  یر باشد،  اظهارنامه در  مان دریافت

 شود ذکر صریح یا ضمنی این نکته که ثبت یک اختراع تقاضا می .الف. 

 کند ذکر نکاتی که شناخت هویت متقاضی را میسر می .ب. 

 توصیف اجمالی اختراع .ج . 

ا  متقاضدی دعدوت  اگر اداره مالکیت صنعتی تکخیص دهد که اظهارنامه در  مان تقاضا فاقد شرای  فدوق بدوده اسدت ،
خواهد کرد تا ا  تاریخ ابالغ ظرف سی رو  اصالحات ال م را انجام دهدد و تداریخ تقاضدا همدان تداریخ دریافدت اصدالحات 

 .مذکور خواهد بود ولی اگر در مه ت تعیین شده اصالح صورت نگیرد، اظهارنامه کأن لم یکن ت قی خواهد شد

، اداره مالکیدت صدنعتی ا   هایی اشاره شود که در آن درج یا ضمیمه نکده اسدت چنانهه در اظهارنامه به نقکه . ۱۲ماده 
های مورد اشاره را ارائده نمایدد،  ها را ارائه دهد. اگر متقاضی دعوت را اجابت کرده و نقکه کند تا نقکه متقاضی دعوت می

، تاریخ تقاضدا را همدان تداریخ دریافدت  رتاداره مذکور تاریخ دریافت نقکه را تاریخ تقاضا ت قی خواهد نمود. درغیر این صو
  .ها را کأن لم یکن ت قی خواهد کرد اظهارنامه قید نموده و اشاره به نقکه
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پب ا  قید تاریخ تقاضا، اداره مالکیت صنعتی اظهارنامه را ا  نظدر انطبداق بدا شدرای  منددرج در ایدن قدانون و  . ۱۳ماده 
دهدد. درغیدر ایدن  ، اقدام ال م را برای ثبت اختراع انجام می ورت تکخیص انطباق، بررسی خواهد کرد و درص نامه آن آئین

 .کند صورت اظهارنامه را رد و مراتب را به متقاضی ابالغ می

 :اداره مالکیت صنعتی پب ا  ثبت اختراع باید . ۱۴ماده 

 گهی منتکر کند .الف  .درخصوص ثبت اختراع یک نوبت آ

 نامه ثبت اختراع را صادر کندگواهی .ب. 

 رونوشت گواهینامه ثبت اختراع را بایگانی و پب ا  دریافت هزینه مقرر، اصل آن را به متقاضی تس یم کند .ج. 

 بده منظدور تعیدین حددود حمایدت  های اختدراع ، تغییراتی را در مضمون و نقکه به درخواست دارنده گواهینامه اختراع .د ،
، اطالعدات منددرج در گواهینامده اختدراع ا حددود  جام دهد، مکدروط بدر ایدن کده در نتیجده ایدن تغییدراتاعطاء شده ان

  .، تجاو  نکند ای که اختراع براساس آن ثبت شده است اطالعات مذکور در اظهارنامه اولیه

 : حقوق ناشی ا  گواهینامه اختراع به ترتیب  یر است . ۱۵ماده 

.  ، مکروط به موافقت مالک آن است ا  اختراع ثبت شده در ایران توس  اشخاصی غیر ا  مالک اختراع برداری بهره .الف 
 :برداری ا  اختراع ثبت شده به شرح آتی خواهد بود بهره

۱ . درصورتی که اختراع درخصوص فرآورده باشد: 

 فروش و استباده ا  فرآورده فروش ، عرضه برای ، صادرات و واردات ساخت .اول ، .  

 . ، فروش یا استباده ا  فرآورده ذخیره به قصد عرضه برای فروش .دوم 

۲ . درصورتی که موضوع ثبت اختراع فرآیند باشد: 

 استباده ا  فرآیند .اول.  

کاالهایی که مستقیمًا ا  طریق این فرآیند ( این ماده درخصوص  بند )الف( ۱انجام هر یک ا  موارد مندرج در جزء ) .دوم 
 .آید به دست می
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 برداریهدای منددرج در  ع یه هر شخص که بدون اجا ه او بهره( ۱۷( این ماده و ماده ) تواند با رعایت بند )ج مالک می .ب
عدی به حق مختدرع ( را انجام دهد و به حق مخترع تعدی کند و یا عم ی انجام دهد که ممکن است منجر به ت بند )الف

 .شود، به دادگاه شکایت کند

 شود حقوق ناشی ا  گواهینامه اختراع شامل موارد  یر نمی .ج: 

۱ . شود برداری ا  کاالهایی که توس  مالک اختراع یا با توافق او در با ار ایران عرضه می بهره. 

۲ .   های سایر ککورها که به طدور موقدت یدا  نق یه  مینی یا ککتیاستباده ا  وسایل موضوع اختراع در هواپیماها، وسائ
 .شود ، مر های  مینی یا آبهای ککور می تصادفًا وارد حریم هوایی

۳ . شود برداریهایی که فق  با اهداف آ مایکی درباره اختراع ثبت شده انجام می بهره. 

۴ . ی ثبت اختراع یا درمدواقعی کده حدق تقددم تقاضدا شدده برداری توس  هر شخصی که با حسن نیت قبل ا  تقاضا بهره
کرده یا اقدامات جدی و مدثثری جهدت آمداده  ، ا  اختراع استباده می ، قبل ا  تاریخ تقاضای حق تقدم همان اختراع است

  . آورده است شدن برای استباده ا  آن در ایران به عمل می

، تنها به همراه شرکت یا کسب و کدار یدا بده  ( این ماده قید شده است )جبند ( ۴حقوق استباده کننده قب ی که در جزء) .د 
  . ، قابل انتقال یا واگذاری است شده یا مقدمات استباده ا  آن فراهم گردیده همراه بخکی که در آن ا  اختراع استباده می

تداریخ تسد یم اظهارنامده اختدراع منقضدی سدال ا    ، پدب ا  بیسدت اعتبار گواهینامه اختراع با رعایت این مداده . ۱۶ماده 
، پب ا  گذشت یک سال ا  تاریخ تس یم اظهارنامه و قبل ا   منظور حبظ اعتبار گواهینامه یا اظهارنامه اختراع  شود. به می

شود، توس  متقاضی به اداره مالکیت صنعتی پرداخت  نامه این قانون تعیین می ، مب غی که به موجب آئین شروع هر سال
درصدورتی کده هزینده سداالنه  . گردد. تأخیر در پرداخت، حداکثر تا شش ماه در صدورت پرداخدت جریمده مجدا  اسدت می

 .شود ، فاقد اعتبار می پرداخت نکود، اظهارنامه مربوط مسترد شده ت قی و یا گواهینامه اختراع

 :برداری نمایند ند ا  اختراع بهرهتوان ، با رعایت ترتیبات  یر، می دولت یا شخص مجا  ا  طرف آن . ۱۷ماده 

، بهداشدت یدا  ، تغذیده رب  منافع عمدومی مانندد امنیدت م دی درمواردی که با نظر و یر یا باالترین مقام دستگاه ذی .الف 
بدرداری نمایدد و یدا  توسعه سایر بخکهای حیاتی اقتصادی ککور، اقتضاء کند که دولدت یدا شدخص ثالد  ا  اختدراع بهره

برداری ا  اختراع  ا  سوی مالک یا شخص مجا  ا  سوی او مغایر با رقابت آ اد بوده و ا  نظر مقام مذکور، بهرهبرداری  بهره
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رافع مککل باشد، موضوع در کمیسیونی مرکب ا  رئیب سا مان ثبت اسناد و امالک ککور، یکی ا  قضات دیوان عدالی 
ربد   جمهور و و یدر یدا بداالترین مقدام دسدتگاه ذی نده رئیب، دادستان کل ککور، نمای ککور با معرفی رئیب قوه قضائیه

، ا   ، با تعیین کمیسیون مذکور، سا مان دولتی یا شخص ثالد  بددون موافقدت مالدک اختدراع مطرح و درصورت تصویب
 .نماید برداری می اختراع بهره

 و مکروط به پرداخدت مب دم مناسدب بده  برداری ا  اختراع محدود به منظوری خواهد بود که در مجو  آمده است بهره .ب
نبدع دیگدر  باشد. درصورتی که مالک اختراع یا هر شخص ذی مالک مذکور با درنظرگرفتن ار ش اقتصادی مورد اجا ه می

بدرداری در فعالیتهدای غیررقدابتی  توضیحی داشته باشند، کمیسیون پب ا  رسیدگی به اظهارات آنان و لحاظ کردن بهره
تواند بنا به درخواست مالک اختراع یا سا مان دولتی یا شخص ثدالثی کده مجدو   د کرد. کمیسیون میاتخاذ تصمیم خواه

ای کده ضدرورت  برداری ا  اختراع ثبت شده را دارد، پب ا  رسیدگی به اظهارات طرفین یدا یکدی ا  آنهدا در محددوده بهره
 .گیری مجدد اقدام کند اقتضاء نماید، نسبت به تصمیم

 ی که مالک اختراع ادعا نماید که شرای  و اوضاع و احوالی که باع  اتخاذ تصمیم شدده دیگدر وجدود نددارد و درصورت .ج
امکان تکرار آن میسر نیست و یا این که ادعا نماید سا مان دولتدی یدا شدخص ثدالثی کده توسد  کمیسدیون تعیدین شدده 

مطدرح و بررسدی و پدب ا  اسدتماع اظهدارات  نتوانسته طبق مباد تصمیم و شرای  آن عمل کند، موضدوع در کمیسدیون
بدرداری لغدو شدده و حسدب مدورد اجدا ه  بدردار، اجدا ه بهره ربد  و بهره ، و یر یدا بداالترین مقدام دسدتگاه ذی مالک اختراع

شود. با احرا  شرای  مقرر در این بند، اگر کمیسدیون تکدخیص دهدد  بردار دیگر صادر می برداری برای مالک یا بهره بهره
نمایددد آن تصددمیم را لغددو  انددد، بقدداء تصددمیم را ایجدداب می حقددوق قددانونی اشخاصددی کدده ایددن اجددا ه را کسددب کردهحبددظ 

توان آن مجو  را فق  بده  ، می برداری توس  کمیسیون به شخص ثالثی داده شده است درمواردی که اجا ه بهره .کند نمی
ا بده همدراه قسدمتی ا  شدرکت یدا کسدب و کداری کده همراه شرکت یا کسب و کار شخص تعیین شده ا طرف کمیسیون ی

 .شود، انتقال داد برداری می اختراع در آن بهره

 مانع انجام امور  یر نیست برداری موضوع این ماده اجا ه بهره .د ، : 

۱ . با رعایت مقررات این ماده برداری توس  مالک اختراع انعقاد قرارداد بهره ، . 

۲ . (۱۵( ماده ) مستمر ا  حقوق تبویضی توس  مالک اختراع طبق مندرجات بند )الف برداری بهره. 

۳ . ( ۱صدور اجا ه استباده ناخواسته طبق اجزاء )( ۲و )( این ماده بند )ح . 
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 تی یا موجب آن ثابت شود دستگاه دول  برداری ا  کمیسیون باید همراه دلیل و سندی باشد که به درخواست اجا ه بهره .ه د
بدرداری را بدا شدرای  معقدول و  برداری کرده ولی نتوانسته است اجدا ه بهره شخص مجا ، ا  مالک اختراع درخواست بهره

رعایت مراتب این بند، درصورت فوریت ناشدی ا  مصدالح م دی یدا مدوارد حصدول  .ظرف مدت  مان متعارف تحصیل نماید
 م نخواهد بود، مکروط بر آن که در این قبیل مدوارد مالدک اختدراع شرای  قهریه در ککور کاًل به تکخیص کمیسیون ال 

 .دراولین فرصت ممکن ا  تصمیم کمیسیون مط ع شود

 اند، برای عرضه در بدا ار  برداری ا  اختراع توس  سا مان دولتی یا اشخاص ثالثی که توس  کمیسیون تعیین شده بهره .و
 . ایران است

  . هادیها، تنهدا در مدوردی جدایز اسدت کده بده  برداری ا  اختراع در  مینه فنداوری نیمده ص بهرهاجا ه کمیسیون درخصو
ربد  تکدخیص دهدد کده  منظور استباده غیرتجاری عمومی بوده یا درموردی باشد که و یر یا باالترین مقدام دسدتگاه ذی

 . ستنحوه استباده ا  اختراع ثبت شده توس  مالک یا استباده کننده آن غیررقابتی ا

 شود قابل صدور است ، در موارد  یر نیز با ترتیباتی که ذکر می برداری بدون موافقت مالک پروانه بهره .ح : 

۱ .  درصورتی که در یک گواهینامده اختدراع ادعدا شدده باشدد کده بددون اسدتباده ا  یدک اختدراع ثبدت شدده قب دی قابدل
، متضمن پیکرفت مهدم فندی و دارای اهمیدت اقتصدادی قابدل  مقدم برداری نیست و اختراع مثخر نسبت به اختراع بهره

،  برداری ا  اختراع مقددم را درحدد ضدرورت توجه باشد، اداره مالکیت صنعتی به درخواست مالک اختراع مثخر پروانه بهره
 .کند ، صادر می بدون موافقت مالک آن

۲ . ( ۱درمواقعی که طبق جزء )بدون موافقت مالک صادر شده باشد، اداره مالکیت صنعتی به  برداری این بند پروانه بهره
 .کند برداری ا  اختراع مثخر را نیز بدون موافقت مالک آن صادر می ، پروانه بهره درخواست مالک اختراع مقدم

۳ . مربوط بده این بند در تصمیم ( ۲و )( ۱برداری بدون موافقت مالک طبق اجزاء ) درصورت درخواست صدور پروانه بهره
رب  پرداخت شدود و  های مذکور، حدود و کاربرد پروانه و مب م مناسبی که باید به مالک اختراع ذی صدور هر یک ا  پروانه

 .شود ، تعیین می شرای  پرداخت

۴ . انتقال آن فقد  بده همدراه اختدراع مدثخر و درصدورت صددور پروانده ( ۱برداری طبق جزء ) درصورت صدور پروانه بهره
 . انتقال آن فق  به همراه اختراع مقدم مجا  است( ۲برداری طبق جزء ) رهبه
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۵ . باشد برداری بدون موافقت مالک مکروط به پرداخت هزینه مقرر می درخواست صدور پروانه بهره. 

۶ . (  ( تا )و( و نیدز بندد )ط )ب این بند و بندهای( ۲و )( ۱) برداری بدون موافقت مالک، اجزاء درصورت صدور پروانه بهره
 . این ماده قابل اعمال است

 عمومی تهران قابل اعتراض است ، در دادگاه تصمیمات کمیسیون درمحدوده بندهای این ماده .ط . 

نبع ثابت کند یکی  تواند ابطال گواهینامه اختراعی را ا  دادگاه درخواست نماید. درصورتی که ذی نبع می هر ذی . ۱۸ماده 
، مخترع  ( آن رعایت نکده است یا این که مالک اختراع و بند )ج( ۶و صدر ماده )( ۴، )(۲، )(۱ا  شرای  مندرج در مواد )

 .شود ، حکم ابطال گواهینامه اختراع صادر می یا قائم مقام قانونی او نیست

شدود.  اریخ ثبت اختراع باطل ت قدی می، ا  ت هر گواهینامه اختراع یا ادعا یا بخکی ا  ادعاهای مربوط که باطل شده است
گهدی مربدوط  گردد و اداره مزبور آن را ثبت و پب ا  دریافت هزینه رأی نهایی دادگاه به اداره مالکیت صنعتی ابالغ می ، آ

 .کند به آن را دراولین فرصت ممکن منتکر می

سدا مان ثبدت اسدناد و امدالک ککدور حدداکثر کند،  چنانهه مالک اختراع بخواهد ا اختراع ثبت شده استباده  – ۱۹ماده 
 .نماید رب  منعکب می ظرف مه ت یک هبته موضوع را به دستگاه یا دستگاههای ذی

برداری ا  اختراع حداکثر ظرف مددت دومداه اظهدار نظدر نمدوده و نتیجده را  دستگاههای مذکور در خصوص امکان بهره
 .نماید ثبت اسناد و امالک اعالم میبرداری کتبًا به سا مان  جهت صدور پروانه بهره

 های صنعتی طرح –فصل دوم 

،  ، رنگهدا و یدا بددون آن بعدی بدا خطدوط ، هرگونه ترکیب خطوط یا رنگها و هرگونده شدکل سده ا  نظر این قانون .۲۰ماده 
. در یدک  اسدت ای که ترکیب یا شکل یک فرآورده صنعتی یا محصولی ا  صنایع دستی را تغییر دهد، طرح صنعتی گونه به

 .باشد طرح صنعتی تنها دسترسی به یک نتیجه فنی بدون تغییر ظاهری مکمول حمایت ا  این قانون نمی

طرح صنعتی  مانی قابل ثبت است که جدید و یا اصیل باشد. طرح صدنعتی  مدانی جدیدد اسدت کده ا طریدق  . ۲۱ماده 
بل ا  تاریخ تس یم اظهارنامه یا برحسدب مدورد قبدل ا  حدق انتکار به طور محسوس و یا ا طریق استباده به هرنحو دیگر ق

ای ا  جهان برای عموم افکاء نکده باشد. مبداد قسدمت اخیدر بند)هدد( و بندد)و(  تقدم اظهارنامه برای ثبت در هیچ نقطه
 . این قانون درخصوص طرحهای صنعتی نیز قابل اعمال است( ۴ماده)
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، عکدب وسدایر  شدود، همدراه نقکده اداره مالکیدت صدنعتی تسد یم می اظهارنامه ثبدت طدرح صدنعتی کده بده . ۲۲ماده 
هدایی کده طدرح صدنعتی بدرای آنهدا  دهنده طرح صنعتی هستند و ذکدر ندوع فرآورده تککیل کاال که گرافیکی   مکخصات

کتی ا  تواند نمونه واقعدی یدا مدا  شود، خواهد بود. اگر طرح صنعتی سه بعدی باشد، اداره مالکیت صنعتی می استباده می
اظهارنامه باید در  .آن را نیز به همراه اظهارنامه درخواست نماید. اظهارنامه مکمول هزینه مقرر برای تس یم آن خواهد بود

، اظهارنامه بایدد بده همدراه مددرکی باشدد کده  بردارنده مکخصات طرح باشد و درمواردی که متقاضی همان طراح نیست
 .رح صنعتی ثابت نمایدحق بودن متقاضی را برای ثبت ط ذی

این قدانون درخصدوص طرحهدای صدنعتی نیدز قابدل اعمدال ( ۱۵و )( ۱۱( مواد ) و بند )ج( ۹، )(۵مباد مواد ) . ۲۳ماده 
 . است

کده مربدوط بده یدک  توان در یک اظهارنامده قیدد و تسد یم نمدود، مکدروط بدر آن دو یاچند طرح صنعتی را می . ۲۴ماده 
 .مربوط به یک مجموعه یا ترکیبی ا  اجزاء باشدالم  ی و یا  بندی بین طبقه

گهی ثبت طدرح صدنعتی ا  تداریخ تسد یم اظهارنامده  . ۲۵ماده  ممکن است ضمن اظهارنامه درخواست شود که انتکار آ
 .حداکثر تا دوا ده ماه و یا اگر ادعای حق تقدم شده است ا  تاریخ حق تقدم به تأخیر افتد

 .، آن را مسترد نماید  مانی که اظهارنامه در جریان بررسی استتواند تا  متقاضی می . ۲۶ماده 

گهی طرح صنعتی به ترتیب  یر خواهد بود بررسی . ۲۷ماده   :، ثبت و انتکار آ

 اظهارنامه  ، مکروط بر این که در  مان تس یم تاریخ اظهارنامه همان تاریخ تس یم آن به اداره مالکیت صنعتی است .الف ،
العاتی باشد که شناسایی متقاضی و همهنین نمایش گرافیکدی کداالی متضدمن طدرح صدنعتی را میسدر حاوی ک یه اط

 .سا د

 کده طدرح صدنعتی  و نیدز این( ۲۲، آن را ا نظر مطابقت با مبداد مداده ) اداره مالکیت صنعتی پب ا  وصول اظهارنامه .ب
 .کند باشد، بررسی می مقررات مربوط میو ( ۴و بند )و( ماده )( ۲۰مذکور، وفق مقررات مندرج در ماده )

 ( این ماده رعایت شده است طدرح صدنعتی  درصورتی که اداره مالکیت صنعتی تکخیص دهد شرای  موضوع بند )ب .ج
گهی مربوط را منتکر و گواهی ثبت آن را به نام متقاضی صادر می صورت اظهارنامده را مدردود  نماید در غیر این را ثبت و آ

 .کند اعالم می
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 نمونده طدرح و مبداد اظهارنامده منتکدر  ارائه شده باشد، پب ا  ثبت طرح صدنعتی( ۲۵هرگاه درخواستی طبق ماده ) .د ،
گهی حاوی تأخیر انتکار طرح صنعتی مذکور و اطالعات مربوط به  شود. در این صورت اداره مالکیت صنعتی نمی ، یک آ

کند.  نامه و مدت تأخیر مورد درخواست و سایر امور ضروری را منتکر میهویت مالک طرح ثبت شده و تاریخ تس یم اظهار 
گهی طرح صدنعتی ثبدت شدده را منتکدر خواهدد کدرد.  پب ا  انقضاء مدت تأخیر درخواست شده ، اداره مالکیت صنعتی آ

گهدی مکدروط بده آن اسدت کده اطالعد ات رسیدگی به دعوی راجع به یک طرح صنعتی ثبت شده درمدت تأخیر انتکار آ
شدود بده طدور کتبدی  مندرج در دفاتر ثبت و اطالعات مربوط به پرونده اظهارنامه به شخصی که ع یه او دعوی اقامده می

 .ابالغ شده باشد

 : ، مدت اعتبار و تمدید آن به شرح  یر است حقوق ناشی ا  ثبت طرح صنعتی . ۲۸ماده 

 مکروط به موافقت مالک آن است ه باشد، توس  اشخاصبرداری ا  هر طرح صنعتی که در ایران ثبت شد بهره .الف ، . 

 فدروش و وارد کدردن اقدالم حداوی آن طدرح  برداری ا  یک طرح صنعتی ثبت شدده عبدارت اسدت ا ا سداخت بهره .ب ،
 . صنعتی

 اده را انجام ( این م تواند ع یه شخصی که بدون موافقت او افعال مذکور در بند )ب ، می مالک طرح صنعتی ثبت شده .ج
 .دهد یا مرتکب عم ی شود که عادتًا موجبات تجاو  آینده را فراهم آورد، در دادگاه اقامه دعوی نماید

 تدوان بدرای دو دوره  مدت اعتبار طرح صنعتی پنج سال ا  تاریخ تس یم اظهارنامه ثبت آن خواهد بود. این مددت را می .د
شدود،  مربوط تمدید نمود. پب ا  انقضاء هر دوره که ا  پایان دوره شدروع می پنجساله متوالی دیگر پب ا  پرداخت هزینه

 .یک مه ت شش ماهه برای پرداخت هزینه تمدید گردیده و همهنین جریمه تأخیر در نظر گرفته خواهد شد

د ثابت کند که یکی تواند ا  دادگاه ابطال ثبت طرح صنعتی را درخواست نماید. در این صورت بای نبع می هر ذی . ۲۹ماده 
رعایت نکده است و یا کسی کده طدرح صدنعتی بده ندام وی ثبدت شدده پدیدآورندده ( ۲۱و )( ۲۰ا  شرای  مندرج در مواد )

 .شود دراین خصوص نیز اعمال می( ۱۸اخیر ماده ) . مباد قسمت مقام قانونی او نیست طرح یا قائم  آن 

  های تجاری ، عالئم جمعی و نام فصل سوم . عالئم

 :، عالمت جمعی و نام تجاری عبارتند ا  عالمت . ۳۰ماده 

 عالمت یعنی هر نکان قابل رؤیتی که بتواند کاالها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را ا  هم متمایز سا د .الف. 
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 شود و بتواند مبدأ و یا  عالمت جمعی یعنی هر نکان قابل رؤیتی که باعنوان عالمت جمعی در اظهارنامه ثبت معرفی .ب
هرگونه خصوصیات دیگر مانند کیبیت کاال یاخدمات اشخاص حقیقی و حقوقی را که ا  این نکدان تحدت نظدارت مالدک 

 .کنند متمایز سا د عالمت ثبت شده جمعی استباده می

 نام تجارتی یعنی اسم یا عنوانی که معرف و مکخص کننده شخص حقیقی یا حقوقی باشد .ج. 

حق استباده انحصاری ا  یک عالمت به کسی اختصاص دارد که آن عالمت را طبق مقدررات ایدن قدانون بده  . ۳۱ه ماد
 .ثبت رسانده باشد

 : عالمت درموارد  یر قابل ثبت نیست . ۳۲ماده 

 نتواند کاالها یا خدمات یک مثسسه را ا  کاالها و خدمات مثسسه دیگر متمایز سا د .الف. 

 وا ین شرعی یا نظم عمومی یا اخالق حسنه باشدخالف م .ب. 

 مراکز تجاری یا عمومی را به ویژه درمورد مبدأ جغرافیایی کاالها یا خدمات یا خصوصیات آنها گمراه کند .ج. 

 نکان رسمی ، یا سایر نکانهای مم کتی یا نام یا نام اختصاری یا حروف اول یک نام یا  ، پرچم عین یا تق ید نکان نظامی .د
اند، بدوده یدا مدوارد  الم  ی تأسیب شده الدولی یا سا مانهایی که تحت کنوانسیونهای بین متع ق به ککور، سا مانهای بین

رب  اجا ه اسدتباده  مذکور یکی ا  اجزاء آن عالمت باشد، مگر آن که توس  مقام صالحیتدار ککور مربوط یا سا مان ذی
 .ا  آن صادر شود

 ای شبیه یا ترجمه یک عالمت یا نام تجاری باشد که برای همان کاالها یا خدمات مکدابه  به طر  گمراه کننده عین یا .هد
 . متع ق به مثسسه دیگری در ایران معروف است

 عین یا شبیه آن قباًل برای خدمات غیرمکابه ثبت و معروف شده باشد مکروط بر آن که عرفًا میان استباده ا  عالمت  .و
 .الک عالمت معروف ارتباط وجود داشته و ثبت آن به منافع مالک عالمت قب ی لطمه وارد سا دو م

  .  عین عالمتی باشد که قباًل به نام مالک دیگری ثبت شده و یا تاریخ تقاضای ثبت آن مقدم یدا دارای حدق تقددم بدرای
  .ط و شباهت موجب فریب و گمراهی شودلحاظ ارتبا همان کاال و خدمات و یا برای کاال و خدماتی است که به
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عالمت به همدراه نمونده عالمدت و فهرسدت کاالهدا یدا خددماتی کده ثبدت عالمدت بدرای آنهدا   اظهارنامه ثبت . ۳۳ماده 
شدود.  الم  ی باشد، به اداره مالکیت صنعتی تس یم می بندی بین بندی قابل اجراء یا طبقه درخواست شده و براساس طبقه

 . های ثبت عالمت بر عهده متقاضی است نهپرداخت هزی

درصورتی که اظهارنامه دربردارنده ادعای حق تقدم بده شدرح مدذکور در کنوانسدیون پداریب بدرای حمایدت ا   . ۳۴ماده 
( ۹، طبق مبداد مداده ) مالکیت صنعتی باشد که توس  متقاضی یا س ف او در هر ککور عضو کنوانسیون تقاضا شده است

 .شود رفتار میاین قانون 

 .، آن را مسترد کند تواند تا  مانی که اظهارنامه او هنو  ثبت نکده متقاضی می . ۳۵ماده 

، اظهارنامه را ا لحاظ انطباق با شرای  و مقررات مندرج در این قانون بررسی و درصورتی  اداره مالکیت صنعتی . ۳۶ماده 
گهی م  .کند ربوط به آن را صادر میکه عالمت را قابل ثبت بداند، اجا ه انتکار آ

گهی نبع می هر ذی . ۳۷ماده  ، اعتراض خود را مبنی بدر عددم رعایدت مبداد بندد  تواند حداکثر تا سی رو  ا  تاریخ انتکار آ
 : این قانون به اداره مالکیت صنعتی تس یم نماید. دراین صورت( ۳۲و ماده )( ۳۰( ماده ) )الف

۱ . دهد تا نظدر خدود را  نامه را به متقاضی ابالغ کرده و بیست رو  به او مه ت می رونوشت اعتراض اداره مالکیت صنعتی
اعالم کند. متقاضی درصورت تأکید بر تقاضدای خدود یادداشدت متقداب ی را بده همدراه اسدتدالل مربدوط بده اداره مدذکور 

 .صورت اظهارنامه وی مسترد شده ت قی خواهد شد فرستد. درغیر این می

۲ . دهد و با درنظر  اگر متقاضی یادداشت متقاب ی ببرستد، اداره مالکیت صنعتی رونوشت آن را دراختیار معترض قرار می
 .گیرد که عالمت را ثبت و یا آن را رد کند گرفتن نظرات طرفین و مواد این قانون تصمیم می

گهی اظهارنامه و تا  مدان ثبدت عالمدت . ۳۸ماده  ضدی ا  امتیدا ات و حقدوقی برخدوردار اسدت کده ، متقا پب ا  انتکار آ
گهددی  درصددورت ثبددت برخددوردار خواهددد بددود. بددا ایددن حددال هرگدداه بدده وسددی ه متقاضددی ثبددت دربدداره عم ددی کدده پددب ا  آ

، عالمدت، قانوندًا قابدل ثبدت نبدوده  ، دعوایی مطرح شود و خوانده ثابت کند که در  مان انجام عمدل انجام شده اظهارنامه
 .شود خوانده رسیدگی و درمورد ثبت یا عدم ثبت عالمت تصمیم مقتضی اتخاذ می، به دفاع  است

هرگاه اداره مالکیت صنعتی تکخیص دهد که شرای  مندرج در این قانون رعایت شده اسدت عالمدت را ثبدت  . ۳۹ماده 
گهی مربوط به ثبت آن را منتکر و گواهینامه ثبت را به  .نماید نام متقاضی صادر می کرده و آ
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 : ، مدت اعتبار و تمدید آن به شرح  یر است حقوق ناشی ا  ثبت عالمت . ۴۰اده م

 مکدروط بده موافقدت  استباده ا  هر عالمت که در ایران ثبت شده باشد، توس  هر شخص غیدرا  مالدک عالمدت .الف ،
 .باشد مالک آن می

 ی ا  عالمت اسدتباده کندد و یدا شخصدی کده تواند ع یه هر شخصی که بدون موافقت و  مالک عالمت ثبت شده می .ب
مرتکب عم ی شود که عادتًا منتهی به تجاو  به حقوق ناشی ا  ثبدت عالمدت گدردد، در دادگداه اقامده دعدوی نمایدد. ایدن 

شود که شبیه عالمت ثبدت شدده اسدت و اسدتباده ا  آن بدرای کداال یاخددمات  حقوق شامل موارد استباده ا  عالمتی می
 .گردد راهی عموم می، موجب گم مکابه

 اقدامات مربوط به کاالها و خدماتی را که توس  مالک عالمت یا با موافقت او به ککدور  حقوق ناشی ا  ثبت عالمت .ج ،
 .شود گردد، شامل نمی وارد و در با ار ایران عرضه می

 این مدت بدا درخواسدت مالدک آن بدرای باشد.  مدت اعتبار ثبت عالمت ده سال ا  تاریخ تس یم اظهارنامه ثبت آن می .د
. یک مه ت ارفاقی شش ماهه که ا  پایدان دوره شدروع  های متوالی ده ساله با پرداخت هزینه مقرر، قابل تمدید است دوره
 .شود شود، برای پرداخت هزینه تمدید، با پرداخت جریمه تأخیر، درنظر گرفته می می

(  صورت باید ثابت کند مباد بند )الف بطال ثبت عالمت را درخواست نماید. دراینتواند ا  دادگاه ا نبع می هر ذی . ۴۱ماده 
گهی مربدوط  . این قانون رعایت نکده است( ۳۲و ماده )( ۳۰ماده ) ابطال ثبت یک عالمت ا  تاریخ ثبت آن مثثر است و آ

 .شود به آن نیز دراولین فرصت ممکن منتکر می

آن  ک عالمت ثبت شده شخصًا یا بده وسدی ه شخصدی کده ا  طدرف او مجدا  بدوده اسدتنبع که ثابت کند که مال هر ذی ،
،  نبدع اسدتباده نکدرده اسدت عالمت را حداقل به مدت سه سال کامل ا  تاریخ ثبت تا یک ماه قبل ا  تاریخ درخواست ذی

، ثبت عالمت  ده ا  عالمت شده استتواند لغو آن را ا  دادگاه تقاضا کند. درصورتی که ثابت شود قوه قهریه مانع استبا می
 .شود لغو نمی

 . این قانون درمورد عالئم جمعی نیز قابل اعمال است( ۴۱تا )( ۳۱، مواد )( ۴۳با رعایت این ماده و ماده ) . ۴۲ماده 
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نیدز  ای ا  ضدواب  و شدرای  اسدتباده ا  آن ، نسخه ، ضمن اشاره به جمعی بودن عالمت در اظهارنامه ثبت عالمت جمعی
، باید اداره مالکیت صنعتی را ا  هرگونه تغییر در ضواب  و شرای  مدذکور  شود. مالک عالمت جمعی ثبت شده ضمیمه می

 .در صدر این ماده مط ع کند

، هرگاه خواهان ثابت کند که مالک عالمت ثبدت شدده ا  آن بده (۴۱عالوه بر موجبات ابطال مذکور در ماده ) . ۴۳ماده 
کندد یدا بده  ا  آن استباده کرده و یا اجا ه اسدتباده ا  آن را صدادر می( ۴۲خالف ضواب  مندرج در ذیل ماده )تنهایی و یا بر 

مراکزتجاری یا عمومی نسبت به مبدأ  نحوی ا  عالمت جمعی استباده کند یا اجا ه استباده ا  آن را بدهد که موجب فریب
 .کند دادگاه عالمت جمعی را باطل می و یا هرخصوصیت مکترک دیگر کاال و خدمات مربوط گردد،

بر کیبیدت و  برداری ا  ثبت یا اظهارنامه ثبت عالمت باید به طدور مدثثر کنتدرل اجدا ه دهندده قرارداد اجا ه بهره . ۴۴ماده 
کننده را در برداشته باشد. درغیر این صورت یا درصورتی کده کنتدرل بده طدور  مرغوبیت کاال و ارائه خدمات توس  استباده

 .برداری فاقد اعتبار خواهد بود ثثر انجام نگیرد، قرارداد اجا ه بهرهم

 .برداری باشد تواند موضوع قرارداد اجا ه بهره ثبت عالمت جمعی یا اظهارنامه آن نمی . ۴۵ماده 

ا اخالق حسنه باشدد اسم یا عنوانی که ماهیت یا طریقه استباده ا  آن برخالف موا ین شرعی یا نظم عمومی ی . ۴۶ماده 
،  ای فراهم کند که اسم یا عندوان معدرف آن اسدت و یا موجبات فریب مراکز تجاری یا عمومی را نسبت به ماهیت مثسسه

 .تواند به عنوان یک نام تجارتی به کار رود نمی

، در برابر عمل خدالف  ، این قبیل نامها حتی بدون ثبت با رعایت قوانین و مقررات ثبت اجباری نامهای تجارتی . ۴۷ماده 
، بده صدورت ندام تجدارتی یدا  هرگونه استباده ا  نام تجارتی توسد  اشدخاص ثالد  .شوند قانون اشخاص ثال  حمایت می

 .شود ، یا هرگونه استباده ا  آنها که عرفًا باع  فریب عموم شود، غیرقانونی ت قی می عالمت یاعالمت جمعی

 فصل چهارم . مقررات عمومی

، ثبت طرح صنعتی یا ثبت عالئم تجاری یدا عالمدت جمعدی یدا حدق مالکیدت  هرگونه تغییر در مالکیت اختراع . ۴۸ماده 
رسدد و  نبع ا  اداره مالکیت صنعتی انجام شده و به ثبدت می ، به درخواست کتبی هر ذی ناشی ا  تس یم اظهارنامه مربوط

شود. تأثیر ایدن گونده تغییدر نسدبت بده اشدخاص ثالد   گهی می، توس  اداره مذکور آ  جز درمورد تغییر مالکیت اظهارنامه
 . منوط به تس یم درخواست مذکور است
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خصوصیات  ، مبدأ، مراحل ساخت تغییر در مالکیت ثبت عالمت یا عالمت جمعی درصورتی که در مواردی مانند ماهیت ،
 . ر نیستیا تناسب با هدف کاالها یاخدمات سبب گمراهی یا فریب عمومی شود، معتب

 هرگونه تغییر در مالکیت ثبت یک عالمت جمعی یا مالکیت اظهارنامه مربوط به آن منوط به موافقت قب ی رئیب سا مان
 .باشد ثبت اسناد و امالک ککور می

هرگونه تغییر در مالکیت نام تجاری باید همراه بدا انتقدال مثسسده یدا بخکدی ا  آن کده بدا ندام مزبدور شدناخته  . ۴۹ماده 
 .شود، صورت پذیرد می

، یدا عالمدت ثبدت شدده یدا اظهارنامده  برداری ا  اختراع و طرحهای صنعتی ثبت شده هرگونه قرارداد اجا ه بهره . ۵۰ماده 
، مباد قرارداد را بده صدورت محرمانده حبدظ  شود. اداره مالکیت صنعتی مربوط به آنها به اداره مالکیت صنعتی تس یم می

گهی می برداری ولی اجا ه بهره کند. تأثیر این گونه قراردادها نسبت به اشخاص ثال  منوط بده مراعدات مراتدب  را ثبت و آ
 . فوق است

درصورتی که محل اقامت متقاضی یا مرکز اص ی تجارت وی خارج ا  ایران باشد، وکیل قدانونی او کده مقدیم و  . ۵۱ماده 
 .ت ال م را انجام دهدتواند به نمایندگی ا  او اقداما ، می شاغل در ایران است

تصدی امور مربوط به مالکیت صدنعتی و همهندین نماینددگی جمهدوری اسدالمی ایدران در سدا مان جهدانی  . ۵۲ماده 
  . رب  به عهده سا مان ثبت اسناد و امالک ککور است های مربوط به کنوانسیونهای ذی مالکیت معنوی و اتحادیه

، طدرح صدنعتی نیدز توسد  اداره مالکیدت  ، عالمت جمعی ، عالمت ا  اختراع ، اعم ثبت ک یه موضوعات مالکیت صنعتی
شود. در مواردی که مراجع دیگر به موجب قانون اقدام بده بررسدی و  صنعتی سا مان ثبت اسناد و امالک ککور انجام می

ب مورد مالکیدت یدا اختدراع شوند که حس مند می نمایند درصورتی ا  حمایتها و امتیا ات مذکور در این قانون بهره ثبت می
 .آنها در اداره مالکیت صنعتی به ثبت رسیده باشد

، طرحهای صدنعتی  ای برای ثبت اختراعات ، دفاتر جداگانه های نوین اداره مالکیت صنعتی با استباده ا  شیوه . ۵۳ماده 
 .شود ثبت می ، ای در دفتر ثبت عالئم کند. عالئم جمعی در بخش ویژه بینی می و عالئم تجارتی پیش

تواندد برابدر مقدررات منددرج در  اطالعات موجود در دفاتر ثبت قابل دسترسی همگان بدوده و هدر شدخص می . ۵۴ماده 
 .، اطالعات مورد نیا  خود را دریافت نماید نامه اجرائی آئین
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گهی اداره مالکیت صنعتی . ۵۵ماده   .کور منتکر خواهد کردهای مذکور در این قانون را در رو نامه رسمی ک ، ک یه آ

، اشتباه در اظهارنامده  ، اشتباه اداری برداری اداره مالکیت صنعتی مجا  است هرگونه اشتباه در ترجمه یا نسخه . ۵۶ماده 
 .نامه اجرائی را تصحیح کند های انجام شده طبق این قانون یا آئین و یا اشتباه در هر یک ا  ثبت

ا  دریافت هرگونه درخواست کتبی مبنی بر تمدید مه ت انجدام هدر اقددامی کده در اداره مالکیت صنعتی پب  . ۵۷ماده 
تواند آن را تمدیدد نمایدد. ایدن کدار  ، پب ا  بررسی شرای  موجود می بینی شده است نامه اجرائی آن پیش این قانون یا آئین

 .شود نامه انجام می نبع طبق مقررات مذکور در آئین پب ا  اعالم به اشخاص ذی

خواهد ع یده او تصدمیم بگیدرد فرصدت  ، به طرفی که می اداره مالکیت صنعتی قبل ا  اعمال اختیارات قانونی . ۵۸اده م
 .شود دهد تا مطالب خود را اعالم نماید. دراین صورت هرگونه تصمیم با لحاظ اعالم مذکور اتخاذ می کافی می

نامه اجرائی آن در صدالحیت شدعبه یدا شدعب خاصدی ا   و آئینرسیدگی به اختالفات ناشی ا  اجراء این قانون  . ۵۹ماده 
باشد که حداکثر تا شش ماه بعد ا  تاریخ تصویب این قانون توس  رئیب قوه قضائیه تعیین  دادگاههای عمومی تهران می

دو  نبع قابل اعتراض است و دادخواست مربوط باید ظدرف تصمیمات اداره مالکیت صنعتی توس  اشخاص ذی .گردد می
، به دادگداه صدالح تقددیم گدردد. تجدیددنظرخواهی ا  آراء و نحدوه  نبع و یا اطالع او ا  آن ماه ا  تاریخ ابالغ تصمیم به ذی

 . ، تابع مقررات آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی است رسیدگی

ام هرگونه فعالیتی در ایران که توسد  اشخاصدی ، عبارت است ا  معنای انج نقض حقوق مندرج در این قانون . ۶۰ماده 
عالوه بر مالک حقوق تحدت حمایدت ایدن  .گیرد غیر ا  مالک حقوق تحت حمایت این قانون و بدون موافقت او انجام می

 ، هرگاه ثابت شود دارنده اجا ه استباده، ا  مالک درخواست کرده است تا برای خواسته معینی به دادگاه دادخواسدت قانون
تواند عالوه بر صدور دستور ج وگیری ا  نقض حقوق یا  بدهد و مالک امتناع کرده یا نتوانسته آن را انجام دهد، دادگاه می

، به جبران خسارت مربوط نیز حکم صادر کند و یدا تصدمیم دیگدری جهدت احقداق حدق اتخداذ  الوقوع حقوق نقض قریب
 .نماید

نقض حقوق به شدمار آیدد یدا ( ۴۰و)(۲۸،)(۱۵عم ی شود که طبق مواد) هر شخصی که با ع م و عمد مرتکب . ۶۱ماده 
عمل غیرقانونی ت قی شود، مجرم شناخته شده و عالوه بر جبران خسدارت بده پرداخدت جدزای نقددی ا  ( ۴۷طبق ماده )

مداه یدا ریال یا حبب تعزیری ا  نود و یک رو  تا شش (۵۰.۰۰۰.۰۰۰ریال تا پنجاه می یون )(۱۰.۰۰۰.۰۰۰می یون ) ده
 .شود هر دوی آنها محکوم می
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فرآیند دستیابی به یک فرآورده باشد، درصورت  در دعوای مدنی راجع به نقض حقوق مالک اختراع در مواقعی که اختراع ،
نقض حق  ، به عهده خوانده دعوی وجود شرای   یر، مسثولیت اثبات این که فرآورده ا طریق آن فرآیند ساخته نکده است

، منافع مکروع خوانده دعوی نقض حق را ا  جهدت عددم  خواهد بود. در این صورت دادگاه درصورت ارائه اسناد و مدارک
 : افکاء اسرار تولیدی و تجاری وی در نظر خواهد گرفت

۱ . فرآورده جدید باشد. 

۲ .  رغم  مزبور ساخته شده و مالک حقوق ثبدت شدده ع دیاحتمال قوی وجود داشته باشد که فرآورده با استباده ا  فرآیند
 .، تعیین نماید تالشهای معقول نتوانسته است فرآیندی را که واقعًا استباده شده

الم  ی راجع به مالکیت صنعتی کده دولدت  درصورت تعارض مباد این قانون با مقررات مندرج در معاهدات بین . ۶۲ماده 
 . پیوندد، مقررات معاهدات مذکور مقدم است ته و یا میجمهوری اسالمی ایران به آنها پیوس

ا  درآمددد ار ی ناشددی ا  اجددراء مبدداد ( %۵۰بینددی در قددانون بودجدده سدداالنه تامعددادل پنجدداه درصددد) بددا پیش . ۶۳ماااده 
و تجهیدز ارتقاء  گردد، برای قانون عاید می صنعتی که ا  تاریخ تصویب این الم  ی مالکیت کنوانسیونهای مربوط به ثبت بین

 .یابد صنعتی و ارتقاء کیبی آن در قانون بودجه ساالنه اختصاص می اداره مالکیت

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مک ف است ار  مورد نیا  صاحبان ایرانی حقوق  پب ا  تأیید اداره مالکیت صنعتی ،
الم  دی بدا ندرخ  در کنوانسدیونها و مقدررات بین های مذکور الم  ی این حقوق برابر تعرفه مالکیت صنعتی را جهت ثبت بین

 .رسمی تأمین نماید

، توس  سا مان ثبت اسناد و امالک ککدور تهیده و  نامه اجرائی این قانون ظرف یک سال ا  تاریخ تصویب آئین . ۶۴ماده 
های ثبدت  ه اظهارنامدههای مربدوط بد ویژه بایدد تعرفده هزینده نامه مذکور بده رسد. در آئین تصویب رئیب قوه قضائیه می به

، ثبت عالئم و عالئم جمعی و تمدید ثبت آنها و جرائم تأخیر در تمدید با رعایت این قانون و  اختراعات و طرحهای صنعتی
، تعیین شود و درصورت لدزوم هدر  مباد کنوانسیونهای مربوط که جمهوری اسالمی ایران عضویت در آنها را پذیرفته است

 .باشد دید نظر میسه سال یک بار قابل تج

است، معتبر بوده و مدورد حمایدت ایدن قدانون   اختراعات و عالئم تجارتی که قباًل برابر مقررات سابق ثبت شده . ۶۵ماده 
 : گیرد. در این صورت قرار می
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 برای مدت باقیمانده پرداخت شود های ساالنه مقرر در این قانون درمورد اختراعات باید هزینه .الف ،. 

 بندی  الم  ی مجددًا طبقه بندی بین عالئم باید درموعد مقرر در همان قانون تمدید شده و پب ا  تمدید براساس طبقه .ب
 .شود

و اصدالحات بعددی  ۱۳۱۰/۴/۱االجراء شدن این قانون، قانون ثبت عالئم و اختراعات مصدوب  ا  تاریخ ال م . ۶۶ماده 
 .شود های مربوط به آن م غی می نامه آن و آئین

مداه یکهدزار و سیصدد و هکدتاد و شدش کمیسدیون  قانون فوق مکتمل بر شصت و شش ماده در ج سه مورخ هبتم آبان
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران تصویب ( ۸۵قضائی و حقوقی مج ب شورای اسالمی طبق اصل هکتاد و پنجم)

بده تأییدد شدورای نگهبدان  ۱۳۸۶/۱۱/۲۳در تاریخ  سال گردید و پب ا  موافقت مج ب با اجراء آ مایکی آن به مدت پنج
 رسید

 غالمع ی حدادعادل . رئیب مج ب شورای اسالمی

 

 قاونن متدید هملت اجرای آزماییش قاونن ثبت اخرتاعات، طرحهای صنعیت و عالئم تجاری

 ا  ۷/۸/۱۳۸۶ مصدوب تجداری عالئدم و صنعتی طرحهای اختراعات، ثبت قانون آ مایکی اجرای مه ت ا واحده ماده
 .شود می تمدید سال دو مدت به آن انقضای تاریخ

 چهدار و ندود و سیصدد و یکهدزار  مداه مهدر سدیزدهم مورخ دوشنبه رو  ع نی ج سه در واحده ماده بر مکتمل فوق قانون
 .رسید نگهبان شورای تأیید به ۲۲/۷/۱۳۹۴ تاریخ در و شد تصویب اسالمی شورای مج ب

 الریجانی ع ی د اسالمی شورای مج ب رئیب

 

  → برای عضویت در کانال تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←

 → برای عضویت در خبررسان تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←

 → برای عضویت و پیگیری صفحه اینستاگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←

  →برای دریافت تازه ترین مطالب، در خبرنامه ایمیلی اختبار عضو شوید  ←
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