
 آیین نامه اجرایی ثبت نشان جغرافیایی

 کلیات –فصل اول 

 1ماده 

 در این آیین نامه اصطالحات به کار برده شده دارای معانی زیر می باشند:

 مجلس شورای اسالمی می باشد. 07/11/1383قانون: منظور از قانون، قانون حمایت از نشانه های جغرافیائی مصوب  –الف 

 مرجع ثبت: مرجع ثبت در این آیین نامه اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی سازمان ثبت اسناد و امالک کشور می باشد. –ب 

 قانون شرایط استفاده از نشانه جغرافیائی را داشته باشد. 10استفاده کننده مجاز: هرتولید کننده ای که طبق ماده  –ج 

قانون، اظهارنامه ثبت نشانه جغرافیائی را به مرجع ثبت تسلیم می  7ت که مطابق با ماده متقاضی: هر شخص حقیقی و حقوقی اس –د 
 نماید.

 دار مربوط می باشد. ذینفع: ذینفع اعم از تولید کنندگان، مصرف کنندگان، تجار و مقام صالحیت –ه 

ائی است که شهرت محصول به آن منتسب کشور مبدأ کشوری است که نام آن یا محل واقع در آن تشکیل دهنده نشانه جغرافی –و 
 است.

 تسلیم اظهارنامه –فصل دوم 

 بت نشانه جغرافیائی مستلزم تسلیم اظهار نامه به مرجع ثبت می باشد.ث -2ماده

اظهارنامه ثبت نشان جغرافیایی باید در دو نسخه در  فرم مخصوص و به زبان فارسی تنظیم و پس از تایپ توسط متقاضی  -3ماده

 نماینده قانونی وی امضاء شود.یا 

 یرفته می شود که هزینه اظهارنامه پرداخت شود و رسید آن به همراه اظهارنامه تسلیم شود.اظهارنامه وقتی پذ -تبصره

 اظهارنامه نشان جغرافیایی مشتمل بر مندرجات ذیل می باشد: -4ماده 

 وی.نام ، نشانی، تابعیت و سمت متقاضی یا نماینده قانونی  -الف

 نشان جغرافیایی که ثبت آن درخواست شده است. -ب

 اسم و اقامتگاه قانونی شخص یا اشخاص درخواست کننده ابالغ ها و اخطارها در تهران. -ج

 ولید محصول.تکشور مبدا که نشان جغرافیایی به آن مربوط است و محل  -د



 .کاالیی که نشان جغرافیایی به آن مربوط است -ه

یسی آن نیز به فارسی در محل مخصوص باید کلماتی غیر از فارسی باشد آوا نو نشان جغرافیایی مشتمل بر کلمه یادر صورتی که  -و

 .درج شود

 تعیین نشانی در تهران برای متقاضیان خارجی. -ز

 شماره تلفن و نشانی پست الکترونیکی در صورت وجود. -ح

ه بر فارسی باید به حروف التین نیز نوشته و با همان حروف نیز ثبت و آگهی نام و نشانی متقاضیان مقیم خارج از کشور عالو -تبصره
 گردد.

 اظهارنامه ثبت نشانه های جغرافیایی باید دارای ضمائم زیر باشد:-5ماده 

 مدارک مثبت هویت متقاضی یا نماینده قانونی وی. -الف

 وکیل بعمل آید.نسخه اصلی یا رونوشت مصدق وکالت نامه در صورتی که تقاضا توسط  -ب

 سانتی متر. 10* 10عدد نمونه نشان جغرافیایی به طریقی که استعمال می شود حداکثر در ابعاد  10 -ج

 مشخصات محصول که شامل اطالعات زیر می باشد: -د

 نام محصول و نشان جغرافیایی که ثبت درخواست می شود. -1

عم، بو و ظاهر ، میکروبیولوژیک . یا طات اصلی فیزیکی، شیمیاییتوصیف محصول شامل مواد خام، اگر الزم باشد و خصوصی -2
 )ارگانولپتیک( آن.

 منطقه مشخص جغرافیایی تولید محصول. -3

 مدارک دال بر اینکه مبدا محصول در منطقه معینی است یا محصول در آن منطقه تولید شده است. -4

ه بسته بندی چنانچه به بسته بندی برای تامین کیفیت یا تعیین توصیف روش بدست آوردن محصول و همچنین اطالعات مربوط ب -5

 منشا تولید یا تضمین کنترل در منطقه جغرافیایی تعیین شده نیاز باشد.

 جزئیات ارتباط با محیط جغرافیایی یا مبدا جغرافیایی. -6

 صوصیات محصول ضرورت دارد.جزئیات مراحل کنترل یا ساختار بازرسی که به منظور احراز یا پایش رعایت مستمر خ -7

، نشان جغرافیایی «نشان جغرافیایی حمایت شده» ، «نشان جغرافیایی» طرز مخصوص الصاق برچسب محصول کاربرد اصطالح -8
 و یا مشخصات ملی و سنتی مترادف آن بر روی محصوالت.« ثبت شده

تساب کیفیت، شهرت و سایر ندایر بر تصدیق مبدا تولید و ا تائیدیه مقام صالحیت دار اتحادیه های مربوط و یا سازمان های مرتبط -ه
 خصوصیات مورد ادعا به آن مبدآ جغرافیایی به وسیله متقاضی.



کشور مبدا به زبان اگر کشور مبدآ نشان جغرافیایی ایران نباشد تسلیم یک نسخه از سندی دال بر ثبت و یا شناسایی قانونی آن در  -و
 همراه ترجمه رسمی آن الزامی است. هگواهی شده باشد بآن رسیده و توسط کنسولگری ایران ر کننده هی مقام صاداصلی که به گوا

مرجع ثبت پس از دریافت اظهارنامه و ضمایم، آن را در دفتر مخصوص وارد و بر روی هر یک از نسخ اظهارنامه تاریخ دریافت -6ماده 

وم آن را که دارای همان مشخصات نسخه اصلی است بعد از امضاء و مهر به عنوان ه و نسخه دمه و شماره اظهارنامه را قید نموداظهارنا
 رسید به متقاضی مسترد خواهد کرد.

متقاضی یا نماینده قانونی او در هر زمان قبل از ثبت نشانه جغرافیایی می تواند ضمن درخواست کتبی به مرجع ثبت،  -7ماده 

 اظهارنامه خود را مسترد دارد.

 صورت استرداد اظهارنامه هزینه های پرداختی مسترد نخواهد شد.در  -تبصره

 8ماده 

روز از تاریخ وصول از لحاظ رعایت جنبه های شکلی و شرایط مقرر در قانون و این آئین نامه اظهارنامه و ضمائم  15مرجع ثبت ظرف 
 آن را مورد بررسی قرار می دهد.

 9ماده 

و نواقصی در اظهارنامه و ضمائم آن مشاهده نماید باید به صورت مکتوب و با قید جزئیات  اگر در نتیجه بررسی، مرجع ثبت ایرادات
مراتب را به متقاضی ابالغ نماید تا ظرف مهلت مقرر در این آئین نامه اقدام به رفع نقص نماید. در صورت عدم رفع نقص اظهارنامه رد 

 می شود.

ماه از زمان ابالغ محاسبه می شود. چنانچه  6اه و برای متقاضیان خارج از کشور م 3مهلت رفع نقص برای متقاضیان ایرانی  -تبصره

 مدت مزبور کفایت ننماید متقاضی فقط برای یک بار می تواند استمهال نماید.

 10ماده

 شد.یرش قرار گیرد جهت اطالع عموم در روزنامه رسمی آگهی خواهد اظهارنامه نشان جغرافیایی مورد پذهرگاه تقاضای ثبت 

 آگهی مزبور شامل موارد ذیل است:

نام، نشانی متقاضی و نماینده قانونی وی در تهران و اگر متقاضی ساکن تهران نباشد نام و نشانی و سمت نماینده قانونی وی در  -الف
 تهران.

 تاریخ و شماره اظهارنامه. -ب

 نشانه جغرافیایی که ثبت آن مورد تقاضا است. -ج

 یایی که نشانه در آن محدوده استفاده می شود.تعیین قلمرو جغراف -د

 محصولی که ثبت نشان جغرافیایی برای آن مورد تقاضا است. -ه



 کشور مبدأ و منطقه مشخص جغرافیایی تولید. -و

 11ماده 

. متقاضی می در صورت رد اظهارنامه ثبت نشانه جغرافیایی مرجع ثبت ملزم است دالیل رد را به نحو مکتوب به متقاضی ابالغ نماید 
 تواند ضمن پرداخت هزینه های مربوط ظرف مهلت مقرر اعتراض خود را به دادگاه تقدیم نماید.

 ماه از زمان ابالغ خواهد بود. 6ماه و برای اشخاص مقیم خارج از کشور  3مهلت اعتراض برای اشخاص مقیم ایران  -تبصره

 12ماده 

روز از تاریخ انتشار آگهی  60جغرافیایی اعتراض داشته باشد باید ظرف مهلت  هر شخصی که نسبت به پذیرش ثبت اظهارنامه نشان
 اعتراض خود را ضمن پرداخت هزینه های مقرر همراه با دالیل و مدارک استنادی به مرجع ثبت تسلیم نماید.

 13ماده 

 استنادی به متقاضی ثبت ابالغ نماید.یل الروز نسخه ای از اعتراضیه را به انضمام مدارک  ود 30مرجع ثبت موظف است ظرف 

 14ماده 

 روز نسبت به اعتراض وارده به مرجع ثبت تسلیم نماید. در صورتی 30متقاضی مکلف است از تاریخ ابالغ اعتراضیه، پاسخ خود را ظرف 
 روز خواهد بود. 60که متقاضی ساکن ایران نباشد مهلت مذکور برای تسلیم پاسخ 

 15ماده 

می گردد تا تمکین نماید درخواست او مسترد شده تلقی می شود و مراتب کتباً به معترض اعالم  معترض ه اعتراضهرگاه متقاضی ب
که نشان جغرافیایی وی به ثبت نرسیده باشد بر طبق اظهارنامه ای که حین تسلیم اعتراض تسلیم شده است نسبت به ثبت آن در صورتی

 اقدام نماید.

 16ماده 

یس سازمان و رئیس اداره و یک نفر به انتخاب رئمتقاضی با درخواست معترض موضوع در کمیته ای مرکب از در صورت عدم تمکین 
یک کارشناس به انتخاب مدیر کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی مورد رسیدگی قرار می گیرد و تصمیم کمیته از سوی طرفین ظرف 

 محاکم عمومی تهران می باشد. رمقیم در خارج از ایران قابل شکایت د ماه برای اشخاص 3دو ماه برای اشخاص مقیم در ایران و 

 تصمیم گیری در این کمیته با اکثریت آراء می باشد. -1تبصره 

 کارشناس رسیدگی کننده نمی تواند نسبت به همان موضوع در کمیته عضویت پیدا کند. -2تبصره 

 ثبت نشانه جغرافیایی -فصل سوم

 17ماده 



 جغرافیایی در دفتر مخصوص با قید مراتب زیر به عمل خواهد آمد:ثبت نشان 

 .نام، نشانی و تابعیت متقاضی یا نماینده وی -الف

 نشانه جغرافیایی. -ب

 تعیین کشور مبدأ و منطقه جغرافیایی و محل تولید محصول که نشانه برای آن استفاده می شود. -ج

 ده می شود.کاالیی که نشانه جغرافیایی برای آن استفا -د

 مشخصات تأیید شده محصول. -ه

 تاریخ و شماره اظهارنامه، تاریخ و شماره ثبت. -و

 تاریخ و شماره ثبت و یا جزئیات شناسایی قانونی نشانه جغرافیایی در کشور مبدأ. -ز

 اداره مالکیت صنعتی برسد.درج مراتب فوق پس از تکمیل باید به امضاء متقاضی و یا نماینده قانونی وی و همچنین رئیس  -تبصره

 18ماده 

موم آگهی می نماید آگهی مزبور شامل مندرجات بندهای الف، ب، ج، یی مرجع ثبت مراتب را جهت اطالع عپس از ثبت نشانه جغرافیا
 خواهد بود. 17د، و، ز ماده 

 19ماده 

اداره امضاء می شود صادر و پس از ارائه آگهی گواهینامه ثبت نشانه جغرافیایی توسط مرجع ثبت و در فرم مخصوص که توسط رئیس 
 منتشر شده تسلیم متقاضی می گردد.

 20ماده 

 گواهینامه ثبت نشانه جغرافیایی حاوی همان نکات مندرج در دفتر ثبت می باشد.

 21ماده 

انه ثبت شده و یا به تشخیص هرگونه تغییر و اصالحی در نشانه جغرافیایی ثبت شده یا اطالعات مربوط به آن که به درخواست مالک نش
مرجع ثبت الزم باشد، منوط بر اینکه به ماهیت نشانه ثبت شده خدشه وارد نکند باید به درخواست مالک و ضمن پرداخت هزینه های مقرر 

رسمی آگهی صورت گیرد. در صورتی که اصالحات و تغییرات مورد قبول اداره واقع شود بایستی پس از ثبت در دفتر مربوطه در روزنامه 
 گردد.

 22ماده 

چنانچه مرجع ثبت، تغییر و یا اصالح نشانه جغرافیایی را الزم بداند می تواند نسبت به آن حسب مورد اقدام نماید مشروط به اینکه به 
 ماهیت نشانه ثبت شده خدشه وارد نشود. مراتب اصالح را در دفتر ثبت و در روزنامه رسمی آگهی می گردد.



 23ماده 

که برای ثبت  یبه اظهارنامه ثبت و اصالح تغییر نشانه جغرافیایی ثبت شده یا اطالعات مربوط به آن بر طبق همان اصول رسیدگی
 نشانه جغرافیایی ذکر شده است بعمل خواهد آمد.

 دادخواهی و مقررات مختلفه -فصل چهارم

 24ماده 

 نامه در صالحیت دادگاه های عمومی تهران می باشد.ین و کیفری مرتبط با قانون و این آئ رسیدگی به دعاوی حقوقی

 25ماده 

 کور تابع مقررات آئین دادرسی مدنی و کیفری خواهد بود.تجدید نظر از آراء محاکم مذ

 26ماده 

 دادخواست اصالح یا ابطال نشانه جغرافیایی ثبت شده باید به مالک یا قائم مقام قانونی او ابالغ گردد.

 27ماده 

 مربوط به ابطال یا اصالح باید موارد زیر تصریح شود:در ابالغ 

 اشاره به شخص یا اشخاص ذینفع که تقاضای ابطال یا اصالح ثبت نشانه جغرافیایی را نموده است. -الف

 اشاره به نشانه جغرافیایی با تصریح به مشخصات کامل ثبت. -ب

 .دالیل درخواست -ج

 28ماده 

اصالح نشانه جغرافیایی ثبت شده حکم قطعی صادر نماید مراتب را به مرجع ثبت ابالغ و این مرجع هرگاه دادگاه راجع به ابطال یا 
 موظف است مطابق حکم دادگاه ثبت را ابطال یا اصالح و آن را به هزینه محکوم علیه در روزنامه رسمی و کثیراالنتشار آگهی نماید.

 29ماده 

 ر موارد زیر باشد:آگهی مربوط به ابطال یا اصالح باید مشتمل ب

 .کر نشانه جغرافیاییذ -الف

 اشاره به اینکه نشانه جغرافیایی حسب مورد ابطال یا اصالح شده است. -ب

 .ذکر موارد اصالحی در صورت اصالح -ج



 ذکر حکم قطعی دادگاه که به موجب آن ابطال یا اصالح صورت گرفته است. -د

 30ماده 

اه محلی که کاالها در آنجا تهیه، تولید، توزیع و یا کشف می شود و یا دادگاهی انند از دادگمدعی خصوصی و یا مقامات قضایی می تو
مین دلیل یا دستور موقت نسبت به عدم ساخت، فروش، ورود ،توقیف و یا معدوم نجا مطرح است تقاضای صدور قرار تأکه موضوع در آ

خیص فوری بودن موضوع درخواست موظف است نسبت به تقاضای مذکور نمودن اجناس تقلبی و تقلیدی را بنماید. دادگاه در صورت تش
از خواهان تأمین مناسب اخذ نماید در این صورت صدور دستور  موافقت نماید. همچنین دادگاه مکلف است برای جبران خسارات احتمالی

 ت نشانه جغرافیایی ضمیمه گردد.موقت منوط به سپردن تامین می باشد. به درخواست مزبور باید رونوشت مصدق گواهینامه ثب

  در رابطه با سایر موضوعات مربوطه وفق مقررات کلی قانون آئین دادرسی مدنی و کیفری عمل خواهد شد. -تبصره

 31ماده  

 هرگاه مرجع ثبت راساً تصمیم به رد تقاضای ثبت عالمت تجاری مشتمل بر نشانه جغرافیایی غیر واقعی نماید باید این موضوع را به
نحو مکتوب و ضمن بیان دالیل رد به متقاضی اطالع دهد. متقاضی می تواند ضمن پرداخت هزینه های مربوطه ظرف مهلت مقرر اعتراض 

 خود به مرجع قضایی تسلیم نماید.

 ماه خواهد بود. 2روز و برای اشخاص مقیم در خارج  30مهلت اعتراض برای اشخاص مقیم در ایران  -تبصره

 32ماده 

 این آئین نامه خواهد بود. 31الی  28به دعاوی مربوط به ابطال عالئم تجاری گمراه کننده وفق مقررات موجود در مواد  رسیدگی

 33ماده 

مرجع ثبت موظف است مفاد حکم قطعی در مورد ابطال ثبت عالمت تجاری گمراه کننده را از طریق آگهی در روزنامه رسمی و روزنامه 
 موم برساند. این آگهی مشتمل بر موارد زیر است.کثیراالنتشار به اطالع ع

 عالمت تجاری ابطال شده -الف

 شماره و تاریخ اظهارنامه، شماره و تاریخ ثبت. -ب

 نام و نشانی مالک. -ج

 فهرست کاالها و طبقات که عالمت تجارتی برای آن به ثبت رسیده است. -د

 دلیل ابطال -ه

 34ماده 



رجوع به دفتر ثبت پس از ثبت نشان جغرافیایی جعت اخذ رونوشت مصدق و یا نسخه برداری از اسناد و مدارک با تقاضای کتبی ذینفع 
 پس از پرداخت هزینه های مقرر امکان پذیر است. 

 35ماده 

 می شود: رافیایی حق الثبت به طریق زیر اخذبرای ثبت نشانه های جغ

 ریال 150000نشانه جغرافیایی بدون احتساب بهای ورقه حق الثبت اظهارنامه  -1

 ریال 1200000حق الثبت نشانه جغرافیایی  -2

 ریال 100000هزینه اعتراض به اظهارنامه ثبت نشانه جغرافیایی  -3

 ریال. 20000هزینه های تغییر و اصالح قبل و بعد از ثبت  -4

 ریال. 20000هزینه دریافت گواهی تأیید شده و اخذ رونوشت  -5

 36ماده 

 مرجع ثبت می تواند فرآیند ثبت نشانه جغرافیایی را به صورت الکترونیک انجام دهد.

 37ماده 
 تبصره می باشد که سازمان ثبت اسناد و امالک کشور مامور اجرای آن است. 11ماده و  37این آئین نامه مشتمل بر 


