
 

    طوسيطوسيطوسيطوسي    خيريه خواجه نصيرخيريه خواجه نصيرخيريه خواجه نصيرخيريه خواجه نصيربنياد بنياد بنياد بنياد 

    قانون ثبت شركتهاقانون ثبت شركتهاقانون ثبت شركتهاقانون ثبت شركتها

 با اصالحات بعدي 1310مصوب خرداد 

 :آيين نامه اصالحي اجراي قانون ثبت عالئم تجارتي و اختراعات

 

    ::::تجاريتجاريتجاريتجاري عالئمعالئمعالئمعالئم مقررات مربوط بهمقررات مربوط بهمقررات مربوط بهمقررات مربوط به    ----باب اولباب اولباب اولباب اول

 : در تسليم اظهار نامه -فصل اول

 :باشد ذيل نكات حاوي امضاء و تاريخ داراي و شده تنظيم فارسي زبان به بايد تجاري يا صنعتي عالمت ثبت اظهارنامه -1ماده 

 .او موسسه اصلي مركز و عالمت صاحب تابعيت و اقامتگاه و اسم ـ 1

 .باشد شده داده وكيل توسط نامه اظهار كه صورتي در تهران در او وكيل اقامتگاه و اسم ـ 2

 .عالمت صاحب صنعت نوع يا تجارت رشته ـ 3

 .باشد رسيده ثبت به ايران خارج در عالمت آن كه صورتي در مبداء كشور در عالمت ثبت شماره و محل و ثبت تاريخ ـ 4

 .نمايد مي انتخاب تهران در عالمت صاحب كه اقامتگاهي ـ 5

 .دارند را اخطارها و ابالغها دريافت صالحيت تهران در كه اشخاصي يا شخص اقامتگاه و اسم ـ 6

 بندي طبقه طبق شده درخواست طبقات تعيين با رود مي بكار آن تشخيص براي عالمت كه محصوالتي يا كاال نوع شرح ـ 7

 .نامه ينيآ اين ضميمه

 .باشد داشته مورد اگر آن استعمال مخصوص طرز و شده درخواست عالمت توصيف و شرح ـ 8

 .ضمائم تعيين ـ 9

 و ثبت نيز حروف همان با و باشد التين حروف به فارسي بر عالوه بايد خارجه مقيم كنندگان درخواست نشاني و نام تنظيم -تبصره

 .شد خواهد آگهي



 :باشد زير ضمائم داراي بايد نامه اظهار -2ماده 

 .آيد عمل به وكيل توسط به تقاضا كه صورتي در نامه وكالت شده گواهي رونوشت يا اصلي نسخه ـ 1

 كه اضافي طبقه هر براي نمونه يك تعداد به اضافي هاي نمونه بعالوه شود مي استعمال كه طريقي به عالمت نمونه عدد ده ـ 2

 .شود مي درخواست

 روي بر ثبت موقع در سوم نمونه ،نمايد امضاء آنرا و الصاق را عالمت از نمونه يك نامه اظهار هر روي بر بايد كننده درخواست

 .شود مي الصاق ثبت تصديق روي بر چهارم نمونه و ثبت دفتر در مربوطه صفحه

 .شد خواهد نقش كاغذ روي بر ميشود داده نشان شيئي روي در گود يا برجسته كه عالمتي

 .كند تجاوز طرف هر از سانتيمتر ده از نبايد نمونه ابعاد

 يك كه طريقي به شود مي زده اختراعات و تجاري عالئم و شركتها ثبت شعبه مهر باال طريق به شده الصاق نمونه هر روي بر

 .گيرد قرار صفحه روي بر ديگر قسمت و نمونه روي بر مهر از قسمت

 كه صورتي در) .تجاوزكند طرف هر از سانتيمتر ده از نبايد مزبور كليشه ابعاد( وضوح طور به عالمت چاپ براي كليشه يك ـ 3

 كردن ضميمه به مجبور كننده تقاضا نباشد مخصوص حروف و تصوير هيچگونه داراي و بوده كلمه چند يا يك از عبارت عالمت

 .بود نخواهد كليشه

 اصلي زبان به آن كننده صادر اداره طرف از شده گواهي رونوشت تسليم باشد رسيده ثبت به خارجه در عالمت كه صورتي در ـ 4

 .است الزامي كننده تقاضا وليتئمس به فارسي به آن رسمي غير ترجمه انضمام به

 طرف از گواهينامه شود اختيار كشور از ناحيه يك يا شهر يك يا جماعتي محصول امتياز تشخيص براي عالمت كه صورتي در ـ 5

 كه صالحيتدار مقام ايران در( آن به مربوط كاالهاي سازندگان وسيله به مزبور عالمت از استفاده تصديق بر داير صالحيتدار مقامت

 :از اند عبارت ترتيب به )باشد مي بند اين در مذكور مراتب مورد در آن گواهي قبول به مكلف ثبت اداره

 .صنفي اتحاديه ـ 1 

 .صنايع يا بازرگاني اتاق ـ 2 

 .شهرداري ـ 3 

 .فرمانداري ـ 4 

 دفتر در نامه هارظا نمودن وارد از پس و داده قرار رسيدگي مورد آنرا تنظيم صحت مقدمه نامه اظهار كننده دريافت -3ماده 

 عالئم و شركتها ثبت شعبه مهر و امضاء از بعد است نسخه اصلي مشخصات همان داراي كه آنرا دوم نسخه وارده درخواستهاي

 .كرد خواهد مسترد كننده درخواست به رسيدگي عنوان به تجارتي



 تاريخ تا اختراعات و تجاري عالئم و شركتها ثبت شعبه در فوراً است نامه اضهار مشخصات همان داراي كه درخواست سوم نسخه

 مواد طبق را خود اعتراض و كرده حاصل اطالع آن مفاد از بتواند ذينفعي هر تا شد خواهد آگهي درخواست قطعي قبول يا رد

 .نمايد تسليم بعدي

 اظهارنامه نامه ينيآ اين مقررات مطابق آنها از يك هر براي بايد نمايد مي عالمت چندين ثبت تقاضاي كه شخصي -4ماده 

 از يكي به اصلي وكالتنامه باشد آمده عمل به وكالتنامه يك موجب به و وكيل توسط تقاضا اگر صورت اين در، بدهد جداگانه

 .شود ضميمه بايد ديگر هاي نامه اظهار از يك هر به آن مصدق رونوشت يك و ها اظهارنامه

 :گيرد مي قرار بررسي مورد ذيل جهات از وصول تاريخ از روز 15 ظرف نامه اظهار هر -5ماده 

 اگر باشد مي نامه ينيآ اين و قانون در شده بيني پيش اصول مطابق آن ضمائم و درخواست اينكه مالحظه براي شكل لحاظ از ـ 1

 تا ايران در ساكنين به نسبت( مناسب موعد در تا شود مي اختار كتباً كننده درخواست به مراتب شود مشاهده اظهارنامه در نقائصي

 .بنمايد آنان رفع به اقدام) ماه شش تا خارجه در ساكنين به نسبت و ماه دو

 .نمايد استمهال مرتبه يك براي فقط تواند مي كننده درخواست نباشد كافي مزبور مدت چنانچه

 در كاال نوع به مربوط طبقات با نموده ذكر خود كاالي جهت عالمت ثبت كننده درخواست كه اي طبقه تطبيق جهت از ـ 2

 كاالي بندي طبقه اصالح هر تا شد خواهد دعوت ثبت كننده درخواست از اظهارنامه در مندرج طبقه با كاال مطابقت عدم صورت

 .نمايد اقدام مشروحه

 .نامه ينيآ اين و قانون در مقرره طيشرا با عالئم مطابقت لحاظ از ـ 3

 به نسبت را خريدار كه ييجغرافيا اسامي يا محصوالت عام نامهاي قانون يك ماده در مذكور تشخيص و امتياز لحاظ از -1تبصره 

 .شود نمي محسوب تجاري مشخصه عالمت كند گمراه محصوالت كيفيت و مبداء

 هر به يا كتابت يا تلفظ يا ظاهر شكل لحاظ از است ممكن قانون 9 ماده در مذكور شباهت تجارتي عالمت مورد در -2تبصره 

 .اندازد اشتباه به را عادي كنندگان مصرف كه باشد ديگري كيفيت

 يا نيست قبول قابل ثبت تقاضاي كه گردد معلوم اظهارنامه وصول از بعد روز 15 ظرف در كه صورتي در زير موارد در -6ماده 

 علل ذكر با را تقاضا رد كتباً اختراعات و تجاري عالئم و شركتها ثبت شعبه ننمايد آن تكميل در مقرر مدت در كننده درخواست

 .نمود خواهد ابالغ ثبت كننده درخواست به

 در آگهي يك تجاري عالئم و شركتها ثبت شعبه گيرد قرار قبول مورد 5 ماده طبق بر آن ثبت تقاضاي كه هرعالمتي براي  - 7ماده

 در عالمت كه ييكاالها و آن خصوصيات و عالمت صاحب نشاني و نام شامل مزبور آگهي نمود خواهد منتشر رسمي روزنامه

 .بود خواهد رود مي كار به آنها مورد

 جديدي اظهارنامه تقديم بوسيله بايد آيد عمل به آگهي انتشار از بعد ثبت كننده درخواست بوسيله كه اصالحي گونه هر -8ماده 

 و اصالحات هرگاه و گرفت خواهد قرار رسيدگي مورد نامه ينيآ اين 5 ماده در مقرر ترتيب به اظهارنامه اين گيرد صورت

 .رسيد خواهد عامه اطالع به جديد آگهي وسيله به شود واقع عالئم ثبت اداره قبول مورد تقاضا مورد تغييرات



 ثبت به را عالمت اعتراض عدم صورت در است مكلف تجاري عالئم و شركتها ثبت شعبه آگهي انتشار از بعد روز سي -9ماده 

 .برساند

 ثبت عالمت–فصل دوم 

 :آمد خواهد عمل به زير مراتب قيد با مخصوصي دفتر در عالمت ثبت -10ماده 

 .اظهارنامه ترتيب شماره و تاريخ ـ الف

 .نامه ينيآ يك ماده در مذكور مشخصات و عالمت ثبت شماره و تاريخ ـ ب

 .است شده داده اختصاص امر اين به كه محلي در عالمت از نمونه يك الصاق ـ  ج

 .طبقه هر براي دريافتي حقوق و الثبت حق ـ د

 .باشد عالمت روي در قسمتي و صفحه روي در او امضاي از قسمتي كه طريقي به او مقام قائم يا كننده درخواست امضاي ـ ه

 .او مقام قائم يا و عالئم ثبت شعبه رئيس امضاي ـ و

 .شد خواهد داده تخصيص صفحه دو عالمت هر براي عالمات ثبت دفتر در ـ تبصره

 صاحب به آن روي بر عالمت از كامل نمونه يك الصاق با باشد زير نكات حاوي كه تصديقي عالمت ثبت از پس -11ماده 

 .شود مي تسليم او نماينده يا عالمت

 .اظهارنامه ثبت دفتر در آن ثبت شماره و اظهارنامه وصول تاريخ ـ 1

 .آن ثبت شماره و عالمت ثبت تاريخ ـ 2

 .عالمت صاحب تابعيت و اقامتگاه و شغل و اسم ـ 3

 .رود مي كار به آن تشخيص براي عالمت كه محصولي طبقات و محصول يا و التجاره مال نوع ـ 4

 .است داده تخصيص خود به را آن انحصاري استفاده حق عالمت صاحب كه يياجزا تعيين ـ 5

 . باشد رسيده ثبت به خارجه در قبالً عالمت كه صورتي در خارجه در ثبت و محل و شماره و تاريخ ـ 6

 .تصديق صدور تاريخ ـ 7

 .عالمت ثبت اعتبار مدت ـ 8

 .امالك و اسناد ثبت كل مدير و تجارتي عالئم ثبت شعبه رئيس امضاي ـ 9

 .نمايد منتشر 11 ماده در مندرج مراتب كليه حاوي آگهي بايد ثبت اداره عالمت هر ثبت از پس روز سي ظرف در -12ماده 



 تيرماه اول مصوب اختراعات و عالئم ثبت قانون يك ماده در مقرر محصوالت براي شده ثبت عالمت صورتيكه در -13ماده 

 استفاده مورد موجه عذر بدون او قانوني نماينده يا مقام قائم يا عالمت صاحب طرف از آن ثبت تاريخ از سال 3 مدت ظرف 1310

 .نمايد تقاضا شهرستان دادگاه از آنرا ابطال تواند مي ذينفعي هر نگيرد قرار خارجه در ايران در تجارتي

 تغييرات-فصل سوم

 قانوني نماينده و تابعيت و نشاني به مربوطه تغييرات همچنين و عالمت صاحب يا كاال طبقه يا عالمت به مربوط تغييرات -14ماده 

 عالمت مخصوص صفحه روي در تغييرات اين ثبت باشد رسيده ثبت به ايران در اينكه مگر داشت نخواهد رسميت ايران در او

 .آمد خواهد عمل به مربوطه

 .آمد خواهد عمل به او قانوني نماينده يا عالمت صاحب امضاء به رسمي اظهارنامه موجب به تغييرات ثبت

 گردد آن ضميمه الثبت حق پرداخت قبض و مربوطه مدارك و قيد آن در مشروحاً تغييرات و تنظيم نسخه سه در بايد اظهارنامه

 به مربوطه تغييرات. آمد خواهد عمل به است شده ذكر عالمت ثبت براي كه اصولي طبق بر تغييرات ثبت و اظهارنامه به رسيدگي

 .ندارد آگهي به احتياج ايران در او قانوني نماينده يا و عالمت صاحب اصلي مركز و نشاني

 .شود اظهارنامه ضميمه بايد جديد عالمت از نمونه ده باشد عالمت خود به مربوط تغييرات صورتيكه در -15ماده 

 ثبت اداره طرف از تصديق برگ ظهر در مراتب و آيد عمل به عالمت آن به مخصوص صفحه روي در بايد تغييرات ثبت -16ماده 

 .گردد منعكس

 عالمت صاحب نام تغيير به مربوط اظهارنامه در باشد گرفته قرار انتقال مورد قانوني طريق هر به عالمت صورتيكه در -17ماده 

 :شود قيد صريحاً بايد زير نكات

 .ايران در ثبت شماره ـ الف

 .جديد مالك تابعيت و اقامتگاه و نام ـ ب

 .ايران در او قانوني نماينده نشاني و نام ـ ج

 ثبت از بعد ثبت تصديق( شود اظهارنامه ضميمه بايد ايران در عالمت ثبت تصديق و وكالتنامه و انتقال قانوني مدارك -18ماده 

 ).شد خواهد مسترد عالمت جديد صاحب به تصديق ظهر در آن درج و تغييرات

 .است كافي خارجي عالئم ادامه ثبت مستخرجه مصدق رونوشت باشد رسيده ثبت به خارجه در انتقال صورتيكه در -تبصره 

 معتبر صورتي در اجازه اين دهد اجازه ديگري به را آن استفاده او قانوني مقام قائم يا عالمت صاحب كه مواردي در -19 ماده

 امضاي به تجارتي عالمت از استفاده اجازه كه مواردي در.باشد رسيده ثبت به ايران در آن به مربوط نامه اجازه كه بود خواهد

 استفاده يا و او مجاز نماينده يا عالمت صاحب كتبي تقاضاي با مزبور نامه اجازه ثبت باشد رسيده كننده استفاده و عالمت صاحب

 .گرفت خواهد صورت كننده

 



 تجديد ثبت -فصل چهارم

 هر آن اعتبار مدت انقضاء از بعد ماه شش تا را عالمت ثبت تواند مي او قانوني نماينده يا مقام قائم يا عالمت صاحب هر -20ماده 

 قانوني نماينده يا مقام قائم يا و عالمت صاحب امضاء به نسخه دو در بايد عالمت ثبت تجديد تقاضاي. نمايد تجديد يكبار سال ده

 عالمت ثبت براي كه آيد مي عمل به مخارجي و حقوق همان تاديه با ثبت تجديد شود الصاق آن روي در عالمت نمونه و رسيده او

 .است مقرر

 شود داده عالمت در تغييري ثبت تجديد موقع در گاه هر. آمد خواهد عمل به عالئم ثبت دفتر در اصلي ثبت دنباله ثبت تجديد

 به محتاج باشد نشده داده عالمت در تغييري صورتيكه در ثبت تجديد. شود رعايت كالً بايد حيث هر از تغييرات به مربوط مقررات

 .نيست آگهي

 تشريفات و مقررات كليه تابع ديگران يا اوليه صاحب نظر از عالمت آن ثبت باشد شده منقضي عالمت اعتبار مدت صورتيكه در

 .نمايند تسليم را خود اعتراض آگهي نشر تاريخ از روز سي ظرف در توانند مي ذينفع اشخاص بود خواهد عالئم ثبت به مربوط

 طبقه بندي كاال –فصل پنجم 

 فهرست در شود مي دريافت قانون 15 ماده طبق مخصوصي حقوق طبقه هر ثبت براي كه عالمت محصوالت طبقات -21ماده 

 .است معين نامه ينيآ اين ضميمه

 فهرست مطابق را محصوالت طبق است مكلف عالئم ثبت شعبه شده ثبت عالمت صاحب تقاضاي برچسب يا ثبت تجديد موقع در

 .نمايد تصحيح عالمت ثبت تصديق و ثبت دفتر در نامه ينيآ اين ضميمه

 


