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 قانون ثبت اختراع

 1ماده 

 ،ئه می   ی ی مشتتک ی فا دف یح فرفهاستتک  ه اراا اینیب ااف فرای ی یا فرریفدا اا خار فا افا اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد 

 فب، ف ایفا، ص عک ی مان ی رنها فل می نمایی.

 2ماده 

 تکاف جییی ی دافاا  افارد ص عتی ااشی.اختراعی قاال ثبک اسک  ه فایا اا 

  ااتکاف جییی عبافت اسک از رنچه دف فب یا ص عک قب ی یجود نیاشته ی اراا دافنیا مهافت عادا دف فب مذ وف مع وم ی رشکاف

 ل ساخک یا استفادا ااشی.نباشی ی از نظر ص عتی، اختراعی  افاردا محسوب می شود  ه دف فشته اا از ص عک قاا

  ی شامل موافدا نظیر ص ایع دستی،  شایفزا، ماهیگیرا ی خیمات نیز می شود.مراد از ص عک، مع اا گستردا رن اسک 

 3ماده 

می توانی از فقوق اختراع صتتادف می   ی ی دافنیا رن  هی امه اختراع ستت یا استتک  ه ادافا مانکیک صتت عتی اراا فمایک ازگوا

 م ی شود. انحصافا اهرا

 4ماده 

 موافد زیر از فیطه فمایک از اختراع خافج اسک:

  شفیات، نظریه هاا ع می، فیش هاا فیاضیر ی رثاف ه را -الف

 طرح ها ی قواعی یا فیش هاا انجام  افتجافا ی سایر فعانیک هاا ذه ی ی اجتماعی. -ب

 فیش هاا تشخیص ی معانجه ایمافا هاا انسان یا فیوان. -ج

 شامل فرریفدا هاا م طبق اا تعریف اختراع ی موفد استفادا دف فیش هاا مزاوف نمی شود.ایب ا ی 

 م ااع ژنتیح ی اجزاء تشکیل ده یا رنها ی همچ یب قرری یهاا ایونوژیح تونیی رنها. -د

 رنچه قبالً دف ف ون ی ص ایع پیش ای ی شیا ااشی. -ه

 ا از جهان از طریق انتشاف  تبی یا شفاهی یا از طریق استفادا عم ی فب یا ص عک قب ی عبافتسک از هر چیزا  ه دف نقطه ا

 ی یا هر طریق دیگر، قبل از تقاضا ی یا دف موافد فق تقیم ناش از اظهافنامه ثبک اختراع، افشاء شیا ااشی.
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  شاء اختراع ظرف میت صوفتی  ه اف ضی قبل از تافیخ فق  6دف  ضا یا دف موافد مقت صوفت ماا قبل از تافیخ تقا تقیم اختراع 

 گرفته ااشی، مانع ثبک نخواهی اود.

 اختراعاتی  ه اهرا اردافا از رنها خالف موازیب شرعی یا نظم عمومی ی اخالق فس ه ااشی. -و

 5ماده 

 اختراع ثبک شیا اه شرح زیر اسک: امه اختراع ی نحوا تع ق فقچگونگی ذ ر نام مخترع دف گواهی 

 حصراً اه مخترع تع ق دافد.فقوق اختراع ثبک شیا م  -الف

 اگر افرادا اه صوفت مشترک اختراعی  ردا ااش ی، فقوق ناشی از اختراع مشتر اً اه رنان تع ق می گیرد. -ب

هرگاا دی یا چ ی نفر مستقالز دیگرا اختراع یافیا  ردا ااش ی شخصی  ه اظهافنامه اختراع خود فا زیدتر تس یم  ردا ی یا  -ج

شریط  س یم  ردا انی، م صوفت معتبر ت صوفت ادعاا فق تقیم هر یام اتوان ی اثبات    ی  ه دف تافیخ مقیم اظهافنامه خود فا اه  دف 

 سترد یا فد نگردییا یا مسکوت گیاشته نشیا ااشی. فق ثبک اختراع فا خواه ی داشک.ار ای که اظهافنامه مذ وفم

 فقوق ناش از اختراع ثبک شیا قاال انتقال اسک ی دف صوفت فوت صافب فق اه یفثه ای م تقل می شود. -د

شی، فقوق مادا رن متع ق اه  اففرما خو -ه ستخیام یا قرافداد اا شی از ا صوفتی  ه اختراع نا اهی اود، مگر رن  ه خالف رن دف 

 دف قرافداد شرط شیا ااشی.

نام مخترع دف گواهی امه اختراع قیی می شتتود مگر ایب  ه  تباً از ادافا مانکیک صتت عتی دفخواستتک   ی نامش ذ ر نشتتود.  -و

 نی اسک.هرگونه اظهاف یا تعهی مخترع مب ی ار ایب  ه نام شخص دیگرا اه ع وان مخترع قیی گردد، فاقی اثر قانو

 6ماده 

شود،  سک می  ضوعی فا  ه فمایک از رن دفخوا شود، اایی مو ص عتی تحویل دادا می  اظهافنامه ثبک اختراع  ه اه ادافا مانکیک 

سته ، توصیف ادعا، خالصه شود، دافاا تافیخ ی امضاء اودا ی خوا اا از توصیف اختراع ی دف صوفت  تعییب  ردا ی اه فافسی ت ظیم 

 داشته ااشی. هزی ه هاا ثبک اظهافنامه از دفخواسک    یا ثبک دفیافک می شود.مراوطه فا دف اراا نزیم نقشه ه

 دف ت ظم ی تس یم اظهافنامه اایی موافد زیر فعایک شود:

نام ی سایر اطالعات الزم دف خصور متقاضی، مخترع ی نمای یا قانونی ای، دف صوفت یجود ی ع وان اختراع دف اظهافنامه  -الف

 شود.دفج 

 دف مواقعی  ه متقاضی شخص مخترع نیسک، میافک دال ار سمک قانونی یا همراا اظهافنامه تحویل گردد.  -ب
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ادعاا مذ وف دف اظهافنامه، گویا ی مختصر اودا ی اا توصیف همراا ااشی، اه نحوا  ه اراا شخص دافاا مهافت عادا دف  -ج

ضح ی  امل اودا ی فیاقل یح فیش اجرای صیف فقط اه م ظوف افائه اطالعات ف ی فب مراوط یا صه تو ی اراا اختراع افائه   ی. خال

 اسک ی نمی توان اراا تفسیر محییدا فمایک اه رن است اد  رد.

 7ماده 

 متقاضی ثبک اختراع تا زمانی  ه اظهافنامه ای اراا ثبک اختراع قبول نشیا اسک می توانی رن فا مسترد   ی.

 8ماده 

اه یح اختراع یا اه دستتته اا از اختراعات مرتبط  ه یح اختراع   ی فا شتتکل می ده ی مراوط ااشتتی. دف  اظهافنامه اایی فقط

اختراع   ی ذ ر نکردن افتباط اجزاء رن موجب ای اعتبافا گواهی امه اختراع مراوط نمی شتتتود. متقاضتتتی می توانی تا زمانی  ه 

 اظهافنامه یا موفد موافقک قراف نگرفته اسک:

 نخسک تجایز نک ی.فیید اظهافنامه از فنامه خود فا اصالح   ی، مشریط ار رن  ه اظها-الف

رن فا اه دی یا چ ی اظهافنامه تقستتیم   ی. اظهافنامه تقستتیمی اایی دافاا تافیخ تقاضتتاا اینیه اودا ی دف صتتوفت اقتضتتاء،  -ب

 مشمول فق تقودم اظهافنامه نخستیب اسک.

 9ماده 

سیون پافیس اراا فمایک از مانکیک ص عتی متقاضی می توانی همراا اا  اظهافنامه خود، طی اعالمیه اا فق تقیم مقرف دف   وان

میالدا( ی اصالفات اعیا رن فا دفخواسک نمایی. فق تقیم می توانی اراساس یح یا  1883مافس  20هجرا شمسی)  121موفخ 

ف یا اراا هر  شوف عضو   وانسیون مذ وف تس یم شیا اسک. دف چ ی اظهافنامه م ی یا م طقه اا یا ایب انم  ی ااشی  ه دف هر  شو

 صوفت دفخواسک فق تقیم:

سط مرجع ثبک  -الف شک اظهافنامه اا فا افادا دهی  ه تو ضی می خواهی ظرف میت معیب، فینو ص عتی از متقا ادافا مانکیک 

 اظهافنامه اا  ه مب اا فق تقیم اسک ، گواهی شیا ااشی.

 فق تقیم فمایک هاا مذ وف دف   وانسیون پافیس شامل رن خواهی اود. اا پییرش دفخواسک -ب

 دف صوفت عیم مراعات شرایط م یفج دف ایب مادا ی مقرفات مراوط اه رن، اعالمیه مذ وف  ان نم یکب ت قی می شود.

  10ماده 
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ی ماهیتاً  فا  ه دف خافج تس یم  ردا ی عی اً ا ا اه دفخواسک ادافا مانکیک ص عتی، متقاضی اایی شمافا ی تافیخ اظهافنامه اختراعی

ه دهی. همچ یب اا دفخواسک ادافا مانکیک ص عتی ا اه ادافا مانکیک ص عتی اسک افائمراوط اه اختراع مذ وف دف اظهافنامه تس یم شی

 متقاضی اایی میافک زیر فا اه ادافا مذ وف تس یم   ی:

صویر هرگونه نامه ی اخطافیه اا  ه متق -الف صور اظهافنامه هاا خافج ت شیا دف خ سی هاا انجام  ضی دف موفد نتایج ارف ا

 دفیافک  ردا اسک.

 تصویر گواهی امه اختراع  ه ار اساس اظهافنامه هاا خافجی ثبک شیا اسک. -ب

 تصویر هرگونه تصمیم نهایی مب ی ار فد اظهافنامه خافجی یا فد ثبک اختراع ادعا شیا دف اظهافنامه خافجی. -ج

 تصویر هر تصمیم نهایی مب ی ار ای اعتبافا گواهی امه اختراع صادف شیا ار اساس اظهافنامه خافجی. -د

 11ماده 

تافیخ تقاضتتتا فا همان تافیخ دفیافک اظهافنامه ت قی خواهی  رد مشتتتریط ار ایب  ه اظهافنامه دف زمان ادافا مانکیک صتتت عتی 

 دفیافک، فایا نکات زیر ااشی:

 ختراع تقاضا می شود.م ی ایب نکته  ه ثبک یح ایح یا ضذ ر صر -الف

 د ر نکاتی  ه ش اخک هویک متقاضی فا میسر می   ی. -ب

 توصیف اجمانی اختراع. -ج

اگر ادافا مانکیک ص عتی تشخیص دهی  ه اظهافنامه دف زمان تقاضا فاقی شرایط فوق اودا اسک، از متقاضی دعوت خواهی  رد تا 

 اصالفات الزم فا انجام دهی ی تافیخ تقاضا همان تافیخ دفیافک اصالفات مذ وف خواهی اود ینی اگر دف از تافیخ ااالغ ظرف سی فیز

 ، اظهافنامه  ان نم یکب ت قی خواهی شی.مه ک تعییب شیا اصالح صوفت نگیرد

 12ماده 

مانکیک ص عتی از متقاضی دعوت می چ انچه دف اظهافنامه اه نقشه هایی اشافا شود  ه دف رن دفج یا ضمیمه نشیا اسک، ادافا 

نمایی، ادافا مذ وف تافیخ دفیافک  فا افائهها  فا افائه دهی. اگر متقاضتتی دعوت فا اجااک  ردا ی نقشتته هاا موفد اشتتافا  ه  ی تا نقشتت

شافا اه نقشه نقشه فا تافیخ تقاضا ت قی خواهی نمود. دف غیر ایب صوفت، تافیخ تقاضا فا همان تافیخ دفیافک اظهافنامه قیی ن مودا ی ا

 ها فا  ان نم یکب ت قی خواهی  رد.

 13ماده 
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فنامه فا از نظر انطباق اا شرایط م یفج دف ایب قانون ی رئیب نامه رن، ارفسی خواهی اپس از تافیخ تقاضا، ادافا مانکیک ص عتی اظه

شخیص انطباق، اقیام الزم فا اراا ثبک اختراع انجام می دهی. د صوفت ت صوفت اظهافنامه فا فد ی مراتب فا اه  رد ی دف  ف غیر ایب 

 متقاضی ااالغ می   ی.

 14ماده 

 ادافا مانکیک ص عتی پس از ثبک اختراع اایی:

 دف خصور ثبک اختراع یح نواک رگهی م تشر   ی. -الف

 گواهی امه ثبک اختراع فا صادف   ی. -ب

 دفیافک هزی ه مقرف، اصل رن فا اه متقاضی تس یم   ی.فینوشک گواهی امه ثبک اختراع فا اایگانی ی پس از  -ج

شیا  -د سک دافنیا گواهی امه اختراع، تغییراتی فا دف مضمون ی نقشه هاا اختراع، اه م ظوف تعییب فیید فمایک اعطاء  اه دفخوا

اطالعات مذ وف دف اظهافنامه انجام دهی، مشتتتریط ار ایب  ه دف نتیجه ایب تغییرات، اطالعات م یفج دف گواهی امه اختراع از فیید 

 اینیه اا  ه اختراع ار اساس رن ثبک شیا اسک تجایز نک ی.

 15ماده 

 فقوق ناشی از گواهی امه اختراع اه ترتیب زیر اسک:

سک. اهرا  -الف شریط اه موافقک مانح رن ا صی غیر از مانح اختراع، م شخا سط ا شیا دف ایران تو اهرا اردافا از اختراع ثبک 

 اردافا از اختراع ثبک شیا اه شرح رتی خواهی اود:

 دف صوفتی  ه اختراع دف خصور فرریفدا ااشی: -1

 از فرریفدا.ساخک، صادفات ی یافدات، عرضه اراا فریش، فریش ی استفادا  -اول

 ذخیرا اه قصیعرضه اراا فریش، فریش یا استفادا از فرریفدا. -دوم

 دف صوفتی  ه موضوع ثبک اختراع فرری ی ااشی:-2

 استفادا از فرری ی -اول

( ا ی) انف( ایب مادا دف خصتتتور  االهایی  ه مستتتتقیماً از طریق ایب فرای ی اه 1انجام هریح از موافد م یفج دف جزء ) -دوم

 می ریی.دسک 
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 ( ع یه هر شتتخصتتی  ه ایین اجازا ای اهرا اردافا هاا م یفج دف ا ی17مانح می توانی اا فعایک ا ی)ج( ایب مادا ی مادا ) -ب

)انف( فا انجام دهی ی اه فق مخترع تعیا   ی ی یا عم ی انجام دهی  ه ممکب استتک م جر اه تعیا اه فق مخترع شتتود، اه دادگاا 

 شکایک   ی.

 شی از گواهی امه اختراع شامل موافد زیر نمی شود:فقوق نا -ج

 اهرا اردافا از  االهایی  ه توسط مانح اختراع یا اا توافق ای دف اازاف ایران عرضه می شود. -1

ستفادا از یسایل موضوع اختراع دف هواپیماها،  -2 ساا طوف موقک یا تصادفاً یر  شوفها  ه اه یسایط نق یه زمی ی یا  شتی هاا 

 یا رب هاا  شوف می شود. فریم هوایی، مرزهاا زمی ی یافد

 اهرا اردافا هایی  ه فقط اا اهیاف رزمایشی دفاافا اختراع ثبک شیا انجام می شود. -3

سک،  -4 شیا ا ضا  ضاا ثبک اختراع یا دف مواقعی  ه فق تقیم تقا سب نیک قبل از تقا صی  ه اا ف شخ سط هر  اهرا اردافا تو

ضاا ف ستفادا مقبل از تافیخ تقا ستفادا ی  ردا یا اقیامات جیا ی موثرا جق تقیم همان اختراع، از اختراع ا شین اراا ا هک رمادا 

 از رن دف ایران اه عمل می ریفدا اسک.

ستفادا    یا قب ی  ه دف جزء ) -د سب ی  اف یا اه همراا 4فقوق ا شر ک یا   سک، ت ها اه همراا  شیا ا ( ا ی)ج( ایب مادا قیی 

 رن از اختراع استفادا می شیا یا مقیمات استفادا از رن فراهم گردییا، قاال انتقال یا یاگذافا اسک. اخشی  ه دف

 16ماده 

شود. اه م ظوف ففظ اعتباف  ضی می  س یم اظهافنامه م ق سال از تافیخ ت سک  اعتباف گواهی امه اختراع اا فعایک ایب مادا، پس از ای

سال مب غی  ه اه موجب رئیب  گواهی امه یا اظهافنامه اختراع، پس از شریع هر س یم اظهافنامه ی قبل از  سال از تافیخ ت شک یح  گذ

ص عتی پرداخک می گردد. تأخیر دف پرداخک، فیا ثر تا شش ماا دف  ضی اه ادافا مانکیک  شود، توسط متقا نامه ایب قانون تعییب می 

 صوفت پرداخک جریمه مجاز اسک.

 نشود، اظهافنامه مراوطه مسترد شیا ت قی ی یا گواهی امه اختراع فاقی اعتباف می شود. دف صوفتی  ه هزی ه سانیانه پرداخک

 17ماده 

 دینک یا شخص مجاز از طرف رن، اا فعایک ترتیبات زیر، می توان ی از ختراع اهرا اردافا نمای ی:

یا ااالتریب مقام دستتتگاا ذا فاط م افع عمومی مان ی ام یک م ی، تغذیه، اهیاشتتک یا توستتعه دف موافدا  ه اا نظر یزیر  -الف

سایر اخش هاا فیاتی اقتصادا  شوف، اقتضاء   ی  ه دینک یا شخص ثانث از اختراع اهرا اردافا نمایی ی یا اهرا اردافا از سوا 

شی، موضوع دف مانح یا شخص مجاز از سوا ای مغایر اا فقااک رزاد اودا ی از  نظر مقام مذ وف، اهرا اردافا از اختراع فافع مشکل اا
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یوان عانی  شوف اا معرفی فئیس قوا قضائیه، دادستان س اد ی امالک  شوف، یکی از قضات د میسیونی مر ب از فئیس سازمان ثبک ا

صو ستگاا ذا فاط مطرح ی دف  شوف، نمای یا فئیس جمهوف ی یزیر یا ااالتریب مقام د سیون مذ وف،  ل   صویب، اا تعییب  می فت ت

 سازمان دینتی یا شخص ثانث ایین موافقک مانح اختراع، از اختراع اهرا اردافا می نمایی.

اهرا اردافا از اختراع محیید اه م ظوفا خواهی اود  ه دف مجوز رمیا استتک ی مشتتریط اه پرداخک مب ا م استتب اه مانح  -ب

دا موفد اجازا می ااشی. دف صوفتی  ه مانح اختراع یا هر شخص ذی فع دیگر توضیحی داشته مذ وف اا دف نظر گرفتب افزش اقتصا

صمیم خواهی  رد. سییگی اه اظهافات رنان ی نحاظ  ردن اهرا اردافا دف فعانیک هاا غیر فقااتی اتخاذ ت سیون پس از ف ش ی،  می  اا

یا شخص ثانثی  ه مجوز اهرا اردافا از اختراع ثبک شیا فا دافد،   میسیون می توانی ا ا اه دفخواسک مانح اختراع یا سازمان دینتی

 پس از فسییگی اه اظهافات طرفیب یا یکی از رنها دف محییدا اا  ه ضریفت اقتضاء نمایی، نسبک اه تصمیم گیرا مجید اقیام   ی.

ضاع ی افوانی  ه ااعث  -ج شرایط ی ای صوفتی  ه مانح اختراع ادعا نمایی  ه  شیا دیگر یجود نیافد ی امکان دف  صمیم  اتخاذ ت

سته طبق مفاد  شیا نتوان سیون تعییب  سط  می شخص ثانثی  ه تو سازمان دینتی یا  سک ی یا ایب  ه ادعا نمایی  سر نی تکراف رن می

شرایط رن  ستماع اظهافات مانح اختراع، یزیر یا ااالعتصمیم ی  تریب مقام مل   ی، موضوع دف  میسیون مطرح ی ارفسی ی پس از ا

صادف می  سب موفد اجازا اهرا اردافا اراا مانح یا اهرا ارداف دیگر  شیا ی ف ستگا ذا فاط ی اهرا ارداف، اجازا اهرا اردافا نغو  د

سب  ردا انی،  صی  ه ایب اجازا فا   شخا شخیص دهی ففظ فقوق قانونی ا سیون ت شرایط مقرف دفایب ا ی، اگر  می شود. اا افراز 

 اب می نمایی رن تصمیم فا نغو نمی   ی.اقاءتصمیم فا ایج

دف موافدا  ه اجازا اهرا اردافا توسط  میسیون اه شخص ثانثی دادا شیا اسک، می توان رن مجوز فا فقط اه همراا شر ک یا 

  سب ی  افا  ه اختراع دف رن اهرا اردافا می شود، انتقال داد.

 موف زیر نیسک:اجازا اهرا اردافا موضوع ایب مادا، مانع انجام ا -د

 انعقاد قرافداد اهرا اردافا توسط مانح اختراع، اا فعایک مقرفات ایب مادا. -1

 (.15)انف( مادا ) ی توسط مانح اختراع طبق م یفجات ا یاهرا اردافا مستمر از فقوق تفویض -2

 ( ا ی )ح( ایب مادا.2( ی )1صییف اجازا استفادا ناخواسته طبق اجزاء ) -3

ازا اهرا اردافا از  میسیون اایی همراا دنیل ی س یا ااشی  ه اه موجب رن ثااک شود دستگاا دینتی یا شخص سک اجدفخوا -ه

ظرف میت زمان  مجاز، از مانح اختراع دفخواستتک اهرا اردافا  ردا ینی نتوانستتته استتک اجازا اهرا اردافا فا اا شتترایط معقول

 متعافف تحصیل نمایی.

میسیون  تشخیص  هفت فوفیک ناشی از مصانح م ی یا موافد فصول شرایط قهریه دف  شوف  الً افعایک مراتب ایب ا ی، دف صو

 الزم نخواهی اود، مشریط ار رن  ه دف ایب قبیل موافد مانح اختراع دف اینیب فرصک ممکب از تصمیم  میسیون مط ع شود.
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 میسیون تعییب شیا انی، اراا عرضه دف اازاف ایران  اهرا اردافا از اختراع توسط سازمان دینتی یا اشخار ثانثی  ه توسط -و

 اسک.

صور اهرا اردافا از اختراع دف -ز سیون دف خ سک  ه اه م ظوف  زمی ه ف ایفا نیمه هادا ها، ت ها اجازا  می دف موفدا جایز ا

ه نحوا استفادا از اختراع ثبک استفادا غیر عمومی اودا یا دف موفدا ااشی  ه یزیر یا ااالتریب مقام دستگاا ذا فاط تشخیص دهی  

 شیا توسط مانح یا استفادا    یا رن غیر فقااتی اسک.

 پریانه اهرا اردافا ایین موافقک مانح، دف موافد زیر نیز اا ترتیباتی  ه ذ ر می شود قاال صییف اسک: -ح

ستفادا از یح اخترا -1 شی  ه ایین ا شیا اا صوفتی  ه دف یح گواهی امه اختراع ادعا  شیا قب ی قاال اهرا اردافا دف  ع ثبک 

شی، ادافا مانکیک  صادا قاال توجه اا شرفک مهم ف ی ی دافاا اهمیک اقت ضمب پی سبک اه اختراع مقیم، مت سک ی اختراع موخر ن نی

صادف می ضریفت، ایین موافقک مانح رن،  سک مانح اختراع موخر پریانه اهرا اردافا از اختراع مقیم فا دف فی   ص عتی اه دفخوا

   ی.

( ایب ا ی پریانه اهرا اردافا ایین موافقک مانح صتتادف شتتیا ااشتتی، ادافا مانکیک صتت عتی اه 1دف مواقعی  ه طبق جزء ) -2

 دفخواسک مانح اختراع مقیم، پریانه اهرا اردافا از اختراع موخر فا نیز ایین موافقک مانح رن صادف می   ی.

صییف پریانه اهرا ارداف -3 سک  صوفت دفخوا صییف 2( ی )1) ایین موافقک مانح طبق اجزاا دف  صمیم مراوط اه  ( ایب ا ی دف ت

هریح از پریانه هاا مذ وف، فیید ی  افارد پریانه ی مب ا م استتبی  ه اایی اه مانح اختراع زیراط پرداخک شتتود ی شتترایط پرداخک، 

 شود.می تعییب 

فقط اه همراا اختراع موخر ی دف صتتوفت صتتییف پریانه اهرا  ( انتقال رن1دف صتتوفت صتتییف پریانه اهرا اردافا طبق جزء ) -4

 ( انتقال رن فقط اه همراا اختراع مقیم مجاز اسک.2اردافا طبق جزء )

 دفخواسک صییف پریانه اهرا اردافا ایین موافقک مانح مشریط اه پرداخک هزی ه مقرف می ااشی. -5

( ایب ا ی ی ا یهاا )ب( تا )ی( ی نیز ا ی )ط( ایب مادا 2( ی )1، اجزاء )دف صوفت صییف پریانه اهرا اردافا ایین موافقک مانح -6

 قاال اعمال اسک.

 تصمیمات  میسیون دف محییدا ا یهاا ایب مادا، دف دادگاا عمومی تهران قاال اعتراض اسک. -ط

 18ماده 

  ی یکی از شتترایط گاا دفخواستتک نمایی. دف صتتوفتی  ه ذا نفع ثااک هر دا نفع می توانی ااطال گواهی امه اختراعی فا از داد

صیف مادا )4(، )2(، )1م یفج دف مواد ) سک یا ایب  ه مانح اختراع، مخترع یا قائم مقام قانونی ای  ( ی ا ی6( ی  شیا ا )ج( رن فعایک ن

 نیسک، فکم ااطال گواهی امه اختراع صادف می شود.



9 
 

یا اخشتتی از ادعاهاا مراوط  ه ااطل شتتیا استتک، از تافیخ ثبک اختراع ااطل ت قی می شتتود. ف ا  هر گواهی امه اختراع یا ادعا

ادافا مانکیک ص عتی ااالغ می گردد ی ادافا مزاوف رن فا ثبک ی پس از دفیافک هزی ه، رگهی مراوط اه رن فا دف اینیب  هنهایی دادگاا ا

 فرصک ممکب م تشر می   ی.

 19ماده 

شوف فیا ثر ظرف میت یح هفته چ انچه مانح اخت س اد ی امالک   سازمان ثبک ا ستفادا   ی،  شیا ا راع اخواهی از اختراع ثبک 

 موضوع فا اه دستگاا یا دستگاا هاا ذا فاط م عکس می نمایی.

صییف دستگاا هاا مذ وف دف خصور امکان اهرا اردافا از اختراع فیا ثر ظرف میت دی ماا اظهافنظر نمودا ی نتیجه فا جهک 

 پریانه اهرا اردافا  تباً اه سازمان ثبک اس اد ی امالک اعالم می نمایی.
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 قانون ثبت طرح های صنعتی

 20ماده 

سه اعیا اا خطوط، فنگ ها ی یا ایین رن، اه گونه اا  ه  از نظر ایب قانون، شکل  هرگونه تر یب خطوط یا فنگ ها ی هرگونه 

محصونی از ص ایع دستی فا تغییر   ی، طرح ص عتی اسک. دف یح طرح ص عتی ت ها دسترسی تر یب یا شکل یح فرریفدا ص عتی یا 

 اه یح نتیجه ف ی ایین تغییر ظاهرا مشمول فمایک از ایب قانون نمی ااشی.

 21ماده 

 طرح صتت عتی زمانی قاال ثبک استتک  ه جییی ی یا اصتتیل ااشتتی. طرح صتت عتی زمانی جییی استتک  ه از طریق انتشتتاف اه طوف

محستتوس ی یا از طریق استتتفادا اه هر نحو دیگر قبل از تافیخ تستت یم اظهافنامه یا ار فستتب موفد قبل از فق تقیم اظهافنامه اراا 

( ایب قانون دف خصور طرح هاا 4ثبک دف هیچ نقطه از جهان اراا عموم افشاء نشیا ااشی. مفاد قسمک اخیر ا ی )ا( ی ا ی)ی( مادا )

 اسک.ص عتی نیز قاال اعمال 

 4مادا 

 موافد زیر از فیطه فمایک از اختراع خافج اسک:

 رنچه قبالً دف ف ون ی ص ایع پیش ای ی شیا ااشی: -ا

فب یا ص عک قب ی عبافت اسک از هر چیزا  ه دف نقطه اا از جهان از طریق انتشاف  تبی یا شفاهی یا از طریق استفادا عم ی ی 

 موافد فق تقیم ناشی از اظهافنامه ثبک اختراع، افشا شیا ااشی. یا هر طریق ذیگر، قبل از تقاضا ی یا دف

صوفت  ضی قبل از تافیخ فق تقیم اختراع  ضا یا دف موافد م ق شش ماا قبل از تافیخ تقا شاء اختراع ظرف میت  صوفتی  ه اف دف 

 گرفته ااشی، مانع ثبک نخواهی اود.

 یا نظم عمومی ی اخالق فس ه ااشی(.اختراعاتی  ه اهرا اردافا از رنها خالف موازیب شرعی  -ی    

 22ماده 

اظهافنامه ثبک طرح ص عتی  ه اه ادافا مانکیک ص عتی تس یم می شود، همراا نقشه، عکس ی سایر مشخصات گرافیکی  اال  ه 

اگر طرح  ح صتت عتی اراا رنها استتتفادا می شتتود، خواهی اود.رط تشتتکیل ده یا طرح صتت عتی هستتت ی ی ذ ر نوع فرریفدا هایی  ه

اظهافنامه دفخواستتک نمایی.  ا تی از رن فا نیز اه همراااقعی یا ما مانکیک صتت عتی می توان ی نمونه یصتت عتی ستته اعیا ااشتتی، اداف

 اظهافنامه مشمول هزی ه مقرف اراا تس یم رن خواهی اود.
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ص شخ سکاظهافنامه اایی دف اردافنیا م ضی همان طراح نی شی ی دف موافدا  ه متقا ، اظهافنامه اایی اه همراا میف ی ات طرح اا

 ااشی  ه ذا فق اودن متقاضی فا اراا ثبک طرح ص عتی ثااک نمایی.

 23ماده 

 ( ایب قانون دف خصور طرح هاا ص عتی نیز قاال اعمال اسک.15( ی )11( ی ا ی )ج( مواد )9(، )5مفاد مواد )

 5ماده )

 چگونگی ذ ر نام مخترع دف گئاهی امه اختراع ی نحوا تع ق فق اختراع ثبک شیا اه شرح زیر اسک:

 فقوق اختراع ثبک شیا م حصررً اه مخترع تع ق دافد. -انف

 اگر افرادا اه صوفت مشترک اختراعی  ردا ااش ی، فقوق ناشی از اختراع مشتر اً اه رنان تع ق می گیرد. -ب

نفر، مستقل از دیگرا اختراع یافیا  ردا ااش ی شخصی  ه اظهافنامه اختراع خود فا زیدتر تس یم  ردا ی   یهرگاا دی یا چ -ج

یا دف صوفت ادعاا فق تقیم هر یام اتوان ی اثبات    ی  ه دف تافیخ مقیم اظهافنامه خود فا اه صوفت معتبر تس یم  ردا انی، مشریط 

 اشته نشیا ااشی، فق ثبک اختراع فا خواه ی داشک.گردییا یا مسکوت گذمسترد یا فد ن ار ایب  ه اظهافنامه مذ وف

 فقوق ناشی از اختراع ثبک شیا قاال انتقال اسک ی دف صوفت فوت صافب فق اه یفثه ای م تقل می شود. -د

شی، فقوق مادا رن متع ق اه  اففرما خواهی اود،  -ا ستخیام یا قرافداد اا شی از ا صوفتی  ه اختراع نا مگر رن  ه خالف رن دف 

 دف قرافداد شرط شیا ااد.

شود. هر  -ی سک   ی نامش ذ ر ن ص عتی دفخوا شود مگر ایب  ه  تباً از ادافا مانکیک  نام مخترع دف گواهی امه اختراع قیی می 

 گونه اظهاف یا تعهی مخترع مب ی ار ایب  ه نام شخص دیگرا اه ع وان مخترع قیی گردد، فاقی اثر قانونی اسک.

 9اده م

سیون پافیس اراا فمایک از مانکیک ص عتی  متقاضی می توانی همراا اا اظهافنامه خود، طی اعالمیه اا فق تقیم مقرف دف   وان

میالدا( ی اصالفات اعیا رن فا دفخواسک نمایی. فق تقیم می توانی اراساس یح یا  1883مافس  20هجرا شمسی)  121موفخ 

یا ایب انم  ی ااشی  ه دف هر  شوف یا اراا هر  شوف عضو   وانسیون مذ وف تس یم شیا اسک. دف چ ی اظهافنامه م ی یا م طقه اا 

 صوفت دفخواسک فق تقیم:

ه دهی  ه توستتط مرجع ثبک عیب، فینوشتتک اظهافنامه اا فا افائادافا مانکیک صتت عتی از متقاضتتی می خواهی ظرف میت م -انف

 ی شیا ااشی.اظهافنامه اا  ه مب اا فق تقیم اسک ، گواه

 یرش دفخواسک فق تقیم فمایک هاا مذ وف دف   وانسیون پافیس شامل رن خواهی اود.اا پذ -ب

 دف صوفت عیم مراعات شرایط م یفج دف ایب مادا ی مقرفات مراوط اه رن، اعالمیه مذ وف  ان نم یکب ت قی می شود.
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 11ماده

اظهافنامه ت قی خواهی  رد مشتتتریط ار ایب  ه اظهافنامه دف زمان  تافیخ تقاضتتتا فا همان تافیخ دفیافک ادافا مانکیک صتتت عتی 

 دفیافک، فایا نکات زیر ااشی:

 توصیف اجمانی اختراع. -ج

 15ماده 

 فقوق ناشی از گواهی امه اختراع اه ترتیب زیر اسک:

 فقوق ناشی از گواهی امه اختراع شامل موافد زیر نمی شود: -ج

 وسط مانح اختراع یا اا توافق ای دف اازاف ایران عرضه می شود.اهرا اردافا از  االهایی  ه ت -1

ستفادا از یسایل موضوع اختراع دف هواپیماها، یسایط نق یه زمی ی یا  شتی  -2 ساا یر  شوفها  ه اه طوف موقک یا تصادفاً هاا 

 یا رب هاا  شوف می شود. یافد فریم هوایی، مرزهاا زمی ی

 اهیاف رزمایشی دفاافا اختراع ثبک شیا انجام می شود. اهرا اردافا هایی  ه فقط اا -3

سک،  -4 شیا ا ضا  ضاا ثبک اختراع یا دف مواقعی  ه فق تقیم تقا سب نیک قبل از تقا صی  ه اا ف شخ سط هر  اهرا اردافا تو

ستفادا م ضاا فق تقیم همان اختراع، از اختراع ا ستفادا  هک رمادای  ردا یا اقیامات جیا ی موثرا جقبل از تافیخ تقا شین اراا ا

 (از رن دف ایران اه عمل می ریفدا اسک.

 24ماده

شریط ار رن  ه مراوط اه یح طبقه ا یا ایب انم  ی  س یم نمود، م ص عتی فا می توان دف یح اظهافنامه قیی ی ت دی یا چ ی طرح 

 ی یا مراوط اه یح مجموعه یا تر یبی از اجزاء ااشی.

 25ماده 

ممکب اسک ضمب اظهافنامه دفخواسک شود انتشاف رگهی ثبک طرح ص عتی از تافیخ تس یم اظهافنامه فیا ثر تا دیازدا ماا ی یا  

 فق تقیم شیا اسک از تافیخ فق تقیم اه تاخیر افتی.اگر ادعاا 

 26ماده 

 متقاضی می توانی تا زمانی  ه اظهافنامه دف جریان ارفسی اسک، رن فا مسترد نمایی.

 27ماده 

 ارفسی، ثبک ی انتشاف رگهی طرح ص عتی اه ترتیب زیر خواهی اود:
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س یم رن اه ادافا  الف: شریط ار رن  تافیخ اظهافنامه همان تافیخ ت سک، م ص عتی ا س یم، اظهافنامه ه دف زمان مانکیک  فایا ت

 ص عتی فا میسر سازد.العاتی ااشی  ه ش اسایی متقاضی ی همچ یب نمایش گرافیکی  االا متضمب طرح   یه اط

نیز ایب  ه طرح صتت عتی مذ وف، ( ی 22ادافا مانکیک صتت عتی پس از یصتتول اظهافنامه، رن فا از نظر مطااقک اا مفاد مادا ) -ب

 ( ی مقرفات مراوط می ااشی، ارفسی می   ی.4( ی ا ی)ی( مادا )20یفق مقرفات م یفج دف مادا )

طرح ص عتی فا ثبک ی  )ب( ایب مادا فعایک شیا اسک دهی شرایط موضوع ا ی ی تشخیصدف صوفتی  ه ادافا م کیک ص عت -ج

 رگهی مراوط فا م تشر ی گواهی ثبک رن فا اه نام متقاضی صادف می نمایی دف غیر ایب صوفت اظهافنامه فا مردید اعالم می   ی.

طرح ی مفاد اظهافنامه م تشر نمی شود. دف  ( افائه شیا ااشی، پس از ثبک طرح ص عتی، نمونه25هرگاا دفخواستی طبق مادا ) -د

ص عتی، یح رگه صوفت ادافا مانکیک  ص عتی مذایب  شاف طرح   وف ی اطالعات مراوط اه هویک مانح طرح ثبک ی فایا تأخیر انت

 یر  ی. پس از انقضتتاء میت تاخ ا فا م تشتتر میفریستتایر اموف ضتت موفد دفخواستتک یفیخ تستت یم اظهافنامه ی میت تأخیر تا شتتیا ی

سییگی اه دعوا فاجع اه یح طرح  شر خواهی  رد. ف شیا فا م ت ص عتی ثبک  ص عتی رگهی طرح  شیا، ادافا مانکیک  سک  دفخوا

سک  ه اطالعات م یفج دف دفاتر ثبک ی اطالعات مراوط اه پرینیا  شریط اه رن ا شاف رگهی م شیا دف میت تأخیر انت ص عتی ثبک 

 مه می شود اه طوف  تبی ااالغ شیا ااشی.اظهافنامه اه شخصی  ه ع یه ای دعوا اقا

 28ماده 

 فقوق ناشی از ثبک طرح ص عتی، میت اعتباف ی تمییی رن اه شرح زیر اسک:

 اهرا اردافا از هر طرح ص عتی  ه دف ایران ثبک شیا ااشی، توسط اشخار، مشریط اه موافقک مانح رن اسک. -الف

 اسک از: ساخک، فریش ی یافد  ردن اقالم فایا رن طرح ص عتی. اهرا اردافا از یح طرح ص عتی ثبک شیا عبافت -ب

مانح طرح ص عتی ثبک شیا، می توانی ع یه شخصی  ه ایین موافقک ای افعال مذ وف دف ا ی )ب( ایب مادا فا انجام دهی یا  -ج

 مرتکب عم ی شود  ه عادتاً موجبات تجایز ری یا فا فراهم ریفد، دف دادگاا اقامه دعوا نمایی.

پ ج سال از تافیخ تس یم اظهافنامه ثبک رن خواهی اود. ایب میت فا می توان اراا دی دیفا پ ج سانه میت اعتباف طرح ص عتی  -د

شش  شود، یح مه ک  شریع می  ضاء هر دیفا  ه از پایان دیفا  متوانی دیگر چس از پرداخک هزی ه مراوط تمییی نمود. پس از انق

 ردییا ی همچ یب جریمه تأخیر دف نظر گرفته خواهی شی.گ ماهه اراا پرداخک هزی ه تمییی
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 29ماده 

شرایط م یفج دف  هر ذا نفع می توانی دف دادگاا ااطال طرح ص عتی فا دفخواسک نمایی. دف ایب صوفت اایی ثااک   ی  ه یکی از

ریفنیا رن طرح یا قائم مقام قانونی ای ( فعایک نشتیا استک ی یا  ستی  ه طرح صت عتی اه نام یا ثبک شتیا پییی 21( ی )20مواد )

 دف ایب خصور نیز اعمال می شود. (18نیسک. مفاد قسمک اخیر مادا )

  



15 
 

 قانون ثبت عالئم تجاری

 30ماده 

 عالمک، عالمک جمعی ی نام تجافا عبافت ی از:

 از هم متمایز سازد.ی فا ها یا خیمات اشخار فقیقی یا فقوقعالمک یا هر نشان قاال فییتی  ه اتوانی  اال -الف

عالمک جمعی یع ی هر نشتتتان قاال فییتی  ه اا ع وان عالمک جمعی دف اظهافنامه ثبک معرفی شتتتود ی اتوانی مبی  ی یا  -ب

هرگونه خصوصیات دیگر مان ی  یفیک  اال یا خیمات اشخار فقیقی ی فقوقی فا  ه از ایب نشان تحک نظافت مانح عالمک ثبک 

   ی متمایز سازد.شیا جمعی استفادا می  

 نام تجافتی یع ی اسم یا ع وانی  ه معرف ی مشخص    یا شخص فقیقی یا فقوقی ااشی. -ج

 31ماده 

 فق استفادا انحصافا از یح عالمک اه  سی اختصار دافد  ه رن عالمک فا طبق مقرفات ایب قانون اه ثبک فسانیا ااشی.

 32ماده 

 عالمک دف موافد زیر قاال ثبک نیسک:

 نتوانی  االها یا خیمات یح موسسه فا از  االها ی خیمات موسسه اا دیگر متمایز سازد. -الف

 خالف موازیب شرعی یا نظم عمومی یا اخالق فس ه ااشی. -ب

 مرا ز تجافا یا عمومی فا اه ییژا دف موفد مبی  جغرافیایی  االها یا خیمات یا خصوصیات رنها گمراا   ی. -ج

شان  -د سمی متع ق اه نظامی، پرچعیب تق یی ن شان ف صافا یا فریف ایل یح نام یا ن شان هاا مم کتی یا نام اخت سایر ن م یا 

 وف یکی از  شوف، سازمان هاا ایب انیینی یا سازمان هایی  ه تحک   وانسیون هاا ایب انم  ی تأسیس شیا انی، اودا یا موافد مذ

 داف  شوف مراوط یا سازمان ذا فاط اجازا استفادا از رن صادف شود. اجزاء رن عالمک ااشی، مگر رن  ه توسط مقام صالفیک

یح عالمک یا نام تجاف ااشی  ه اراا همان  االها یا خیمات مشااه متع ق اه عیب یا اه طرز گمراا    یا اا شبیه یا ترجمه  -ه

 موسسه اا دیگرا دف ایران معریف اسک.

شاا -و شبیه رن قبالً اراا خیمات غیرم ستفادا از عالمک ی  هعیب یا  شریط ار رن  ه عرفاً میان ا شی م شیا اا ثبک ی معریف 

 مانح عالمک معریف افتباط یجود داشته ی ثبک رن اه م افع مانح عالمک قب ی نطمه یافد سازد.
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مان  اال ی هرن مقیم یا دافاا فق تقیم اراا  عیب عالمتی ااشی  ه قبالً اه نام مانح دیگرا ثبک شیا  ی یا تافیخ تقاضاا -ز

 خیمات  ی یا اراا  اال ی خیماتی اسک  ه اه نحاظ افتباط ی شباهک موجب فریب ی گمراهی شود.

 33ماده 

ی فهرسک  االها یا خیماتی  ه ثبک عالمک اراا رنها دفخواسک شیا ی ار اساس  کاظهافنامه ثبک عالمک اه همراا نمونه عالم

ش س یم می  ص عتی ت شی، اه ادافا مانکیک  ر ود. پرداخک هزی ه هاا ثبک عالمک اطبقه ا یا قاال اجراء یا طبقه ا یا ایب انم  ی اا

 عهیا متقاضی اسک.

 34ماده 

صوفتی  ه اظهافنامه دفاردافنیا ادعاا فق ت سیون پافیس اراا فمایک ازدف  شرح مذ وف دف   وان شی  قیم اه  ص عتی اا مانکیک 

 ( ایب قانون ففتاف می شود.9 ه توسط متقاضی یا س ف ای دف هر  شوف عضو   وانسیون تقاضا شیا اسک، طبق مفاد مادا )

 35ماده 

 متقاضی می توانی تا زمانی  ه اظهافنامه ای ه وز ثبک نشیا، رن فا مسترد   ی.

 36ماده 

صوفتی  ه عالمک فا  سی ی دف  شرایط ی مقرفات م یفج دف ایب قانون ارف ص عتی، اظهافنامه فا از نحاظ انطباق اا  ادافا مانکیک 

 قاال ثبک ایانی، اجازا انتشاف رگهی مراوط اه رن فا صادف می   ی.

 37ماده 

( ی 30)انف( مادا ) اعتراض خود فا مب ی ار عیم فعایک مفاد ا ی ،هر ذا نفع می توانی فیا ثر تا ستتی فیز از تافیخ انتشتتاف رگهی

 ( ایب قانون اه ادافا مانکیک ص عتی تس یم نمایی. دف ایب صوفت:32مادا )

سک فیز اه ای مه ک می دهی تا نظر خود فا اعالم  -1 ضی ااالغ  ردا ی ای شک اعتراض نامه فا اه متقا ص عتی فینو ادافا مانکیک 

ضی دف ستیالل مراوط اه ادافا مذ وف    ی. متقا شک متقاا ی فا اه همراا ا ضاا خود یاددا ستی. دف غیر ایب صوفت تأ یی ار تقا می فر

 صوفت اظهافنامه یا مسترد شیا ت قی خواهی شی.

گرفتب  اگر متقاضی یادداشک متقاا ی افرستی، ادافا مانکیک ص عتی فینوشک رن فا دف اختیاف معترض قراف می دهی ی اا دف نظر -2

 نظرات طرفیب ی مواد ایب قانون تصمیم می گیرد  ه عالمک فا ثبک ی یا ان فا فد  ی.

 38ماده 
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صوفت ثبک ارخوفداف  سک  ه دف  ضی از امتیازات ی فقوقی ارخوفداف ا شاف رگهی اظهافنامه ی تا زمان ثبک عالمک، متقا پس از انت

ضی ثبک دفا سی ه متقا شیا، دعوایی مطافا عم ی پس از رگخواهی اود. اا ایب فال هرگاا اه ی شود ی خوانیا هی اظهافنامه انجام  رح 

سییگی ی دف موفد ثبک یا عیم ثبک عالمک  ثااک   ی  ه دف زمان انجام عمل، عالمک، قانوناً قاال سک، اه دفاع خوانیا ف ثبک نبودا ا

 تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

 39ماده 

شرایط م یفج دف ایب قانون فعایک شیا اسک عالمک فا ثبک  ردا ی رگهی مراوط اه هرگاا ادافا مانکیک ص عتی تشخیص دهی 

 ثبک رن فا م تشر ی گواهی امه ثبک فا اه نام متقاضی صادف می نمایی.

 40ماده 

 فقوق ناشی از ثبک عالمک، میت اعتباف ی تمییی رن اه شرح زیر اسک:

شی -الف شیا اا ستفادا از هر عالمک  ه دف ایران ثبک  شریط اه موافقک مانح رن ا شخص غیر از مانح عالمک، م سط هر  ، تو

 می ااشی.

صی  ه مرتکب  -ب شخ ستفادا   ی ی یا  صی  ه ایین موافقک یا از عالمک ا شخ شیا می توانی ع یه هر  مانح عالمک ثبک 

مایی. ایب فقوق شتتامل موافد عم ی شتتود  ه عادتاً م تهی اه تجایز اه فقوق ناشتتی از ثبک عالمک گردد، دف دادگاا اقامه دعوا ن

ستفادا از رن اراا  اال یا خیمات مشااه، موجب گمراهی عموم می  ستفادا از عالمتی می شود  ه شبیه عالمک ثبک شیا اسک ی ا ا

 گردد.

شی از ثبک عال -ج شوف یافد مک، اقیامات مراوط اه  االها ی خیفقوق نا سط مانح عالمک یا اا موافقک ای اه   ی ماتی فا  ه تو

 دف اازاف ایران عرضه می گردد، شامل نمی شود.

میت اعتباف ثبک عالمک دا ستتال از تافیخ تستت یم اظهافنامه ثبک رن می ااشتتی. ایب میت اا دفخواستتک مانح رن اراا دیفا  -د

شریع م شش ماا  ه از پایان دیفا  سک. یح مه ک اففاقی  سانه اا پرداخک هزی ه مقرف، قاال تمییی ا شود، اراا هاا متوانی دا  ی 

 پرداخک هزی ه تمییی، اا پرداخک جریمه تأخیر، دف نظر گرفته می شود.

 41ماده 

( ی 30))انف( مادا  هر ذا نفع می توانی از دادگاا ااطال ثبک عالمک فا دفخواستتک نمایی. دف ایب صتتوفت اایی ثااک   ی مفاد ا ی

 ( ایب قانون فعایک نشیا اسک.32مادا )

 از تافیخ ثبک رن موثر اسک ی رگهی مراوط اه رن نیز دف اینیب فرصک ممکب م تشر می شود.ااطال ثبک یح عالمک 
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هر ذا نفع  ه ثااک   ی  ه مانح عالمک ثبک شیا شخصاً یا اه یسی ه شخصی  ه از طرف ای مجاز اودا اسک، رن عالمک فا 

سک سال  امل از تافیخ ثبک تا یح ماا قبل از تافیخ دفخوا سه  سک، می توانی نغو رن فا از  فیاقل اه میت  ستفادا نکردا ا ذا نفع ا

 دادگاا تقاضا   ی. دف صوفتی  ه ثااک شود قوا قهریه مانع استفادا از عالمک شیا اسک، ثبک عالمک نغو نمی شود.

 42ماده 

 ک.( ایب قانون دف موفد عالئم جمعی نیز قاال اعمال اس41( تا )31( ، مواد )43اا فعایک ایک مادا ی مادا )

ضمیمه  ستفادا از رن نیز  شرایط ا ضوااط ی  سخه اا از  شافا اه جمعی اودن عالمک، ن ضمب ا دف اظهافنامه ثبک عالمک جمعی، 

صیف ایب مادا  شرایط مذ وف دف  ضوااط ی  ص عتی فا از هرگونه تغییر دف  شیا، اایی ادافا مانکیک  شود. مانح عالمک جمعی ثبک  می 

 مط ع   ی.

 43ماده 

، هرگاا خواهان ثااک   ی  ه مانح عالمک ثبک شتتیا از رن اه ت هایی ی یا ارخالف (41طال مذ وف دف مادا )موجبات ااعالیا ار 

ستفادا 42ضوااط م یفج دف ذیل مادا ) صادف می   ی یا اه نحوا از عالمک جمعی ا ستفادا از رن فا  ستفادا  ردا ی یا اجازا ا ( از رن ا

ستفادا از رن فا  سبک اه مبی  ی یا هر خصوصیک مشترک دیگر  اال ی ایهی  ه موجب فریب مرا ز   ی یا اجازا ا تجافا یا عمومی ن

 خیمات مراوط گردد، دادگاا عالمک جمعی فا ااطل می   ی.

 44ماده 

 اال ی ر   ترل اجازا ده یا ار  یفیک ی مرغوایک ثبک یا اظهافنامه ثبک عالمک اایی اه طوف موث قرافداد اجازا اهرا اردافا از 

صوفتی  ه   ترل اه طوف موثر انجام نگیرد، قرافداد  صوفت یا دف  شی. دف غیر ایب  شته اا ستفادا    یا فا دفار دا سط ا افائه خیمات تو

 اجازا اهرا اردافا فاقی اعتباف خواهی اود.

 45ماده 

 ثبک عالمک جمعی یا اظهافنامه رن نمی توانی موضوع قرافداد اجازا اهرا اردافا ااشی. 

 46ماده 

ریب ی یا اخالق فس ه ااشی ی یا موجب فیب شرعی یا نظم عمومزرن ار خالف موا ز ی  ه ماهیک یا طریقه استفادا ایاسم یا ع ای

سک، نمی توانی اه ع وان یح نام  سم اا ع وان معرف رن ا سه اا فراهم   ی  ه ا س سبک اه ماهیک مو مرا ز تجافا یا عمومی فا ن

 تجافتی اه  اف فید.

 47ماده 
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اا فعایک قوانیب ی مقرفات ثبک اجبافا نام هاا تجافتی، ایب قبیل نام ها فتی ایین ثبک، دف اراار عمل خالف قانون اشتتخار 

 ثانث فمایک می شونی.

هرگونه استفادا از نام تجافتی توسط اشخار ثانث، اه صوفت نام تجافتی یا عالمک یا عالمک جمعی، یا هرگونه استفادا از رنها 

 ه عرفاً ااعث فریب عموم شود، غیر قانونی ت قی می شود. 
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 مقررات عمومی

 48ماده 

هرگونه تغییر دف مانکیک اختراع، ثبک طرح صتت عتی یا عالئم تجافا یا عالمک جمعی یا فق مانکیک ناشتتی از تستت یم اظهافنامه 

ثبک می فسی ی جز دف موفد مانکیک اظهافنامه، توسط اه دفخواسک  تبی هر ذا نفع از ادافا مانکیک ص عتی انجام شیا ی اه  مراوط،

 ادافا مذ وف رگهی می شود. تأثیر ایب گونه تغییر نسبک اه اشخار ثانث م وط اه تس یم دفخواسک مذ وف اسک.

دف موافدا مان ی ماهیک، مبی ، مرافل ستتاخک، خصتتوصتتیات یا  تغییر دف مانکیک ثبک عالمک یا عالمک جمعی دف صتتوفتی  ه

 ا هیف  اال یا خیمات سبب گمراهی یا فریب عمومی شود، معتبر نیسک.ت اسب ا

هرگونه تغییر دف مانکیک ثبک یح عالمک جمعی یا مانکیک اظهافنامه مراوط اه رن م وط اه موافقک قب ی فئیس ستتتازمان ثبک 

 اس اد ی امالک  شوف می ااشی.

 49ماده 

 م مزاوف ش اخته می شود، صوفت پذیرد.ی از رن  ه اا ناتقال موسسه یا اخشمانکیک نام تجافا اایی همراا اا انهرگونه تغییر دف 

 50ماده 

هرگونه قرافداد اجازا اهرا اردافا از اختراع ی طرح هاا صتت عتی ثبک شتتیا، یا عالمک ثبک شتتیا یا اظهافنامه مراوط اه رنها اه 

صوفت محرمانه ففظ ینی اجازا اهرا اردافا فا ثبک ی  فا اه انکیک ص عتی، مفاد قرافدادادافا مانکیک ص عتی تس یم می شود. ادافا م

 رگهی می   ی. تأثیر ایب گونه قرافدادها نسبک اه اشخار ثانث م وط اه مراعات مراتب فوق اسک.

 51ماده 

شاغل دف ای شی، ی یل قانونی ای  ه مقیم ی  ص ی تجافت یا خافج از ایران اا ضی یا مر ز ا صوفتی  ه محل اقامک متقا ران دف 

 اسک، می توانی اه نمای یگی از ای اقیامات الزم فا انجام دهی.

 52ماده 

جمهوفا اسالمی ایران دف سازمان جهانی مانکیک مع وا ی اتحادیه  نمای یگیا اموف مراوط اه مانکیک ص عتی ی همچ یب تصیَ

 هاا مراوط اه   وانسیون هاا ذا فاط اه سازمان ثبک اس اد ی امالک  شوف اسک.

  یه موضتتوعات مانکیک صتت عتی، اعم از اختراع، عالمک، عالمک جمعی، طرح صتت عتی نیز توستتط ادافا مانکیک صتت عتی  ثبک

شود. دف موافدا  ه مراجع دیگر اه موجب قانون اقیام اه ار س اد ی امالک  شوف انجام می  می نمای ی دف سی ی ثبک فسازمان ثبک ا
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ب قانون اهرا م ی می شتتتونی  ه فستتتب موفد مانکیک یا اختراع رنها دف ادافا مانکیک صتتتوفتی از فمایک ها ی امتیازات مذ وف دف ای

 ص عتی اه ثبک فسییا ااشی.

 53ماده 

ص عتی ی عالئم تجافا  شیوا هاا نویب، دفاتر جیاگانه اا اراا ثبک اختراعات، طرح هاا  ستفادا از  ص عتی اا ا ادافا مانکیک 

 یژا اا دف دفتر ثبک عالئم، ثبک می شود.پیش ای ی می   ی. عالئم جمعی دف اخش ی

 54ماده 

اطالعات م یفج دف دفاتر ثبک قاال دستتتترستتتی همگان اودا ی هر شتتتخص می توانی اراار مقرفات م یفج دف رئیب نامه اجرایی، 

 اطالعات موفد نیاز خود فا دفیافک نمایی.

 55ماده 

 م تشر خواهی  رد.ادافا مانکیک ص عتی،   یه رگهی هاا مذ وف دف ایب قانون فا دف فیزنامه فسمی  شوف 

 56ماده 

شتباا دف هر  شتباا دف اظهافنامه ی یا ا شتباا ادافا، ا سخه اردافا، ا شتباا دف ترجمه یا ن سک هرگونه ا ص عتی مجاز ا ادافا مانکیک 

 قانون یا رئیب نامه اجرائی فا تصحیح   ی.یح از ثبک هاا انجام شیا طبق ایب 

 57ماده 

ادافا مانکیک صتت عتی  پس از دفیافک هرگونه دفخواستتک  تبی مب ی ار تمییی مه ک انجام هر اقیامی  ه دف ایب قانون یا رئیب 

شرایط موجود می توانی رن فا تمییی نمایی. ایب  اف پس  سی  سک، پس از ارف شیا ا شخار نامه اجرایی رن پیش ای ی  از اعالم اه ا

 ذا نفع طبق مقرفات مذ وف دف رئیب نامه انجام می شود.

 58ماده 

فرصتتتک  افی می دهی تا  ادافا مانکیک صتتت عتی قبل از اعمال اختیافات قاینی، اه طرفی  ه می خواهی ع یه ای تصتتتمیم اگیرد

 اتخاذ می شود.مطانب خود فا اعالم نمایی. دف ایب صوفت هرگونه تصمیم اا نحاظ اعالم مذ وف 

 59ماده 

شعب خاصی از دادگاا هاا عمومی  شعبه یا  شی از اجراء ایب قانون ی رئیب نامه اجرایی رن دف صالفیک  سییگی اه اختالفات نا ف

 تهران می ااشی  ه فیا ثر تا شش ماا اعی از تافیخ تصویب ایب قانون توسط فئیس قوا قضاییه تعییب می گردد.
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ص عتی توسط اشخار ذا نفع قاال اعتراض اسک ی دادخواسک مراوط اایی ظرف دی ماا از تافیخ ااالغ تصمیمات ادافا مانکیک 

 تصمیم اه ذا نفع ی یا اطالع ای از رن، اه دادگاا صانح تقییم گردد.

 .تجییی نظرخواهی از رفاء ی نحوا فسییگی، تااع مقرفات رئیب دادفسی دادگاا هاا عمومی ی انقالب دف اموف مینی اسک

 60ماده 

صی غیر از مانح فقوق تحک  شخا سط ا سک از انجام هرگونه فعانیتی دف ایران  ه تو نقض فقوق م یفج دف ایب قانون، عبافت ا

 فمایک ایب قانون ی ایین موافقک ای انجام می گیرد.

ستتک  ردا استتک تا اراا عالیا ار مانح فقوق تحک فمایک ایب قانون، هرگاا ثااک شتتود دافنیا اجازا استتتفادا، از مانح دفخوا

ستوف  صییف د سته رن فا انجام دهی، دادگاا می توانی عالیا ار  سک ایهی ی مانح امت اع  ردا یا نتوان سته معی ی اه دادگاا دادخوا خوا

قریب انوقوع فقوق، اه جبران خسافت مراوط نیز فکم صادف   ی ی یا تصمیم دیگرا جهک افقاق  ج وگیرا از نقض فقوق یا نقض

 خاذ نمایی.فق ات

 61ماده 

شود  ه طبق مواد ) صی  ه اا ع م ی عمی مرتکب عم ی  شخ شماف ریی یا طبق مادا )( نقض فقوق 40( ی )28(، )15هر  ( 47اه 

( فیال 10.000.000ا می یون) ن خسافت اه پرداخک جزاا نقیا از دعمل غیر قانونی ت قی شود، مجرم ش اخته شیا ی عالیا ار جبرا

 ( فیال اا فبس تعزیرا از نود ی یح فیز تا شش ماا یا هر دیا رنها محکوم می شود.50.000.000) تا پ جاا می یون

صوفت یجود  شی، دف  ستیاای اه یح فرایفدا اا دف دعواا مینی فاجع اه نقض فقوق مانح اختراع دف مواقعی  ه اختراع، فرای ی د

سئونیک اثبات ایب  ه فرریفدا از طریق رن فرری شرایط زیر سک، اه عهیا خوانیا دعوا نقض فق خواهی اود. دف ، م شیا ا ساخته ن ی 

سراف تونییا ی  شاء ا شریع خوانیا دعوا نقض فق فا از جهک عیم اف س اد ی میافک، م افع م صوفت افائه ا صوفت دادگاا دف  ایب 

 تجافا یا دف نظر خواهی گرفک:

 فرریفدا جییی ااشی. -1

شی  ه فرر -2 شته اا شیا ع ی فغم تالش افتمال قوا یجود دا شیا ی مانح فقوق ثبک  ساخته  ستفادا از فرری ی مزاوف  یفدا اا ا

 هاا معقول نتوانسته اسک فرری یا فا  ه یاقعاً استفادا شیا ، تعییب نمایی.

 62ماده 

صوفت تعافض مفاد ایب قانون اا مقرفات م یفج دف معاهیات ایب انم  ی فاجع اه مانکیک سالمی  ص عتی  ه دینک جمهوفا دف  ا

 ایران اه رنها پیوسته ی یا می پیونید، مقرفات معاهیات مذ وف مقیم اسک.

 63ماده 
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س صی )ااا پیش ای ی دف قانون اودجه  سیون هاا مراوط اه %50النه تا معادل پ جاا دف شی از اجراء مفاد   وان ( از دفرمی افزا نا

ثبک ایب انم  ی مانکیک صتت عتی  ه از تافیخ تصتتویب ایب قانون عایی می گردد، اراا افتقاء ی تجهیز ادافا مانکیک صتت عتی ی افتقاء 

  یفی رن دف قانون اودجه ساالنه اختصار می یاای.

تأییی ادافا مانکیک ص عتی، اانح مر زا جمهوفا اسالمی ایران مک ف اسک افز موفد نیاز صافبان ایرانی فقوق مانکیک  پس از

 ص عتی فا جهک ثبک ایب انم  ی ایب فقوق اراار تعرفه هاا مذ وف دف   وانسیون ها ی مقرفات ایب انم  ی اا نرخ فسمی تأمیب نمایی.

 64ماده 

قانون ظرف یح سال از تافیخ تصویب، توسط سازمان ثبک اس اد ی امالک  شوف تهیه ی اه تصویب فئیس رئیب نامه اجرایی ایب 

قوا قضتتتاییه می فستتتی. دف رئیب نامه مذ وف اه ییژا اایی تعرفه هزی ه هاا مراوط اه اظهافنامه هاا ثبک اختراعات ی طرح هاا 

سیون هاا مراوط  ه  ص عتی، ثبک عالئم ی عالئم جمعی ی تمییی ثبک رنها ی جرائم تأخیر دف تمییی اا فعایک ایب قانون ی مفاد   وان

یح ااف قاال تجییی نظر می  می شود ی دف صوفت نزیم هر سه سال یک دف رنها فا پذیرفته اسک، تعییبجمهوفا اسالمی ایران عضو

 ااشی.

 65ماده 

معتبر اودا ی موفد فمایک ایب قانون قراف می گیرد. دف اختراعات ی عالئم تجافتی  ه قبالً اراار مقرفات ستتااق ثبک شتتیا استتک، 

 ایب صوفت:

  دف موفد اختراعات اایی هزی ه هاا ساالنه مقرف دف ایب قانون، اراا میت ااقیمانیا پرداخک شود. -الف

طبقه ا یا  عالئم اایی دف موعی مقرف دف همان قانون تمییی شتتیا ی پس از تمییی ار استتاس طبقه ا یا ایب انم  ی مجیداً -ب

 شود.

 66ماده 

صوب  شین ایب قانون، قانون ثبک عالئم ی اختراعات م صالفات اعیا رن ی رئیب نامه هاا  1/4/1310از تافیخ الزم االجرا  ی ا

 مراوط اه رن م غی می شود.

 


