
 

    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 

    مشتركهمشتركهمشتركهمشتركه    مقرراتمقرراتمقرراتمقررات    ــــ    سومسومسومسوم    بابباببابباب

 اول فصل

 عالمت ثبت گواهي يا اختراع ورقه صدور به مربوطه هاي آگهي انتشار و درج از پس اختراعات و عالئم ثبت شعبه -45ماده 

 .نمود خواهد مبادرت

 معلوم گاه اقامت تهران در بايد نباشد ايران در مقيم نمايد مي را اختراعي يا عالمت ثبت تقاضاي كه كسي هرگاه  -46ماده 

 به مربوطه ابالغات كليه قبول براي كه نمايد معرفي و معين باشد هرانت در مقيم كه را ديگري شخص يا و كند انتخاب مشخصي

 .باشد داشته صالحيت اختراعات و تجارتي عالئم

 نمي ايران در مقيم و نمايد مي اعتراض اختراع ورقه يا تجارتي عالمت به نسبت كه است وارد نيز كسي عهده به تكليف همين

 .باشد

 اين موجب به كه اشخاصي يا شخص گاه اقامت يا و ذينفع شخصي اقامتگاه يا اختراعات يا تجارتي عالئم به مربوطه ابالغات كليه

 .آمد خواهد عمل به شود مي معين ماده

 :اختراعات و تجارتي عالئم به مربوط دادرسي ينيآ در ـ دوم فصل

 يا عالمت ثبت از قبل اعتراض آن اينكه از اعم نمايد مي اعتراض اختراع ورقه يا تجارتي عالمت به نسبت كسي هر -47ماده 

 دادخواست ضميمه را آن قبض و گذاشته وديعه دادگستري صندوق در طال ريال صد يك معادل بايد آن از بعد يا باشد اختراع

 طرف كه صورتي در و شده پرداخته طرف خسارت شود حقي بي به محكوم معترض كه صورتي در مزبور وجه از نمايد اعتراض

 .كرد خواهد رجوع محكمه به مازاد براي باشد ديده خسارت ريال صد يك از بيش

 :ثبت تقاضاي رد از شكايت در ـ اول مبحث

 و تجارتي عالئم قانون 7 ماده مطابق او تقاضاي رد صورت در بايد اختراع يا عالمت ثبت كننده درخواست كه دادخواستي به

 :شد خواهد ضميمه ذيل اسناد بدهد اختراعات



 .است شده رد ثبت تقاضاي آن موجب به كه تصميم شده گواهي رونوشت يا اصل ـ1

 .دارد مزبور تصميم به ثبت كننده درخواست كه اعتراضاتي ـ2

 48 ماده طبق بر سپرده قبض ـ3

 .باشد شده داده وكالتاً دادخواست كه صورتي در نامه وكالت ـ4

 عالئم قانون 7 ماده مطابق او تقاضاي رد صورت در بايد اختراع يا عالمت ثبت كننده درخواست كه دادخواستي به  -48ماده 

 :شد خواهد ضميمه ذيل اسناد بدهد اختراعات و تجارتي

 .است شده رد ثبت تقاضاي آن موجب به كه تصميم شده گواهي رونوشت يا اصل ـ1

 .دارد مزبور تصميم به ثبت كننده درخواست كه اعتراضاتي ـ2

 .48 ماده طبق بر سپرده قبض ـ3

 .باشد شده داده وكالتاً دادخواست كه صورتي در نامه وكالت ـ4

 و تجارتي و عالئم ثبت قانون 6 ماده در مذكور شعبه متصدي به و معترض به كرده معين را جلسه روز دادگاه دفتر مدير  -49ماده 

 .شوند حاضر مزبور روز در كه نمايد مي اخطار اختراعات

 .كند تقاضا نباشد ماه شش از بيش كه مهلتي تواند مي معترض -

 .داد خواهد مقتضي حكم و نموده استماع را طرفين از يك هر شفاهي توضيحات محكمه جلسه روز در -

 حضوري نيز بيغا طرف به نسبت حكم صورت اين رد. بود نخواهد حكم صدور از مانع طرفين از يك هيچ حضور عدم -

 .است محسوب

 .گرديده مقرر قبل ماده موجب به كه است همان نيز پژوهشي رسيدگي ترتيب -50ماده 

 :باشد شده ثبت اختراع يا عالمت اينكه از قبل ثبت به اعتراض در ـ دوم مبحث

 .باشد شده ثبت اختراع يا عالمت اينكه از قبل ثبت به اعتراض در ـ دوم مبحث -51ماده 

 .شود نامه اعتراض ضميمه امكان صورت در بايد ستا آن بر مبني معترض ادعاي كه اسنادي شده گواهي رونوشت -52ماده 

 بدون نمايد مي ادعا ثبت تقاضاي مورد اختراع يا عالمت به نسبت كه باشد مالكيتي حق بر مبني معترض اعتراض هرگاه -53ماده 

 نيز را اختراع يا عالمت ثبت كه شود مي پذيرفته وقتي او اعتراض باشد شده ثبت او اسم به ايران در اختراع يا عالمت آن اينكه

 شود رعايت بايد نيز موردي هر در ترتيب همين نمايد تقاضا نامه ينيآ اين مقررات و اختراعات و تجارتي عالئم ثبت قانون مطابق

 به ايران در هنوز اختراع يا عالمت آن كه آيد مي عمل به اختراعي يا عالمت به نسبت خود حقوق حفظ براي معترض اعتراض كه

 .نباشد ثبت قابل قانوناً اختراع يا عالمت كه آن مگر است نرسيده ثبت



 ثبت كننده درخواست اقامتگاه به را آن بايد اختراعات و تجارتي عالئم ثبت شعبه نامه اعتراض وصول تاريخ از روز ده تا -54ماده 

 اعتراض به هرگاه كه شود اخطار صراحتاً بايد نامه ابالغ ضمن در كند ابالغ شوند مي معين 46 ماده موجب به كه اشخاصي يا

 .كند مسترد را عالمت ثبت درخواست گردد مي تسليم معترض

 .است مقرر دادخواست ابالغ براي مدني دادرسي ينيآ مطابق كه است همان نامه اعتراض ابالغ طريقه

 معترض به كتباً مراتب و شده مسترد او درخواست نمود تمكين معترض اعتراض به كتباً ثبت كننده درخواست هرگاه -55ماده 

 اعتراض حين در 53 ماده مطابق كه اظهارنامه طبق بر باشد نرسيده ثبت به قبالً معترض اختراع يا عالمت هرگاه و گردد مي اخطار

 .شود مي آن ثبت به اقدام است نموده تقديم

 كند رجوع تهران شهرستان دادگاه به ثبت كننده درخواست به نامه اعتراض ابالغ تاريخ از روز شصت تا بايد معترض -56ماده 

 .باشد كرده تمكين او اعتراض به قبل ماده مطابق ثبت كننده تقاضا مدت اين انقضاي از قبل اينكه مگر

 به اختراعات و تجارتي عالئم ثبت شعبه ننمود رجوع تهران شهرستان دادگاه به فوق مذكور مدت در معترض هرگاه -57ماده 

 تقديم عدم از حاكي كه تهران شهرستان دادگاه دفتر گواهي مالحظه از بعد كرده را عالمت ثبت تقاضاي كه كسي درخواست

 طبق بر معترض كه مخارجي و حقوق صورت اين در و كرد خواهد ثبت عليه معترض اسم به را اختراع يا عالمت باشد دادخواست

 .شد خواهد ضبط دولت نفع به باشد كرده تأديه اختراعات و تجارتي عالئم ثبت قانون 16 ماده

 رسيدگي از پس دادگاه رئيس او تقاضاي به نمايد ضميمه دادخواست به را خود مدارك و اسناد تمام نتواند معترض اگر  -58ماده 

 .داد خواهد نباشد ماه شش از بيش كه مهلتي لزوم صورت در و

 .شد خواهد داده دفاع مدارك تقديم براي نيز ثبت كننده درخواست به فوق در مذكور مهلت -59ماده 

 تجارتي دعاوي به رسيدگي براي كه همانست استان دادگاه در خواه و شهرستان دادگاه در خواه رسيدگي ترتيبات ساير -60ماده 

 .است مقرر

 :شده ثبت اختراعات يا عالئم به اعتراض در ـ سوم مبحث

 دادگاه به بايد كند تقاضا است رسيده ثبت به ايران در كه را اختراع ورقه يا تجارتي عالمت ابطال بخواهد كس هر -61ماده 

 .بدهد دادخواست تهران شهرستان

 :باشد ذيل ضمايم داراي بايد مزبور دادخواست

 مي تقاضا آن ابطال كه اختراعي ورقه يا عالمت ثبت بر مشعر اختراعات و تجارتي عالئم ثبت شعبه از شده گواهي مستخرجه ـ1

 .شود

 .معترض ادعاي مثبته اسناد كليه شده گواهي رونوشت يا اصل ـ2

 .باشد شده داده وكالتاً دادخواست صورتيكه در وكالتنامه ـ3



 خواهد عمل به مدني دادرسي ينيآ مقررات مطابق رسيدگي ترتيبات ساير و دعوي كتبي مقدمات و دادخواست ابالغ -62ماده

 .شود رعايت بايد خوانده درباره 59 ماده مفاد ليكن آمد

 تأمين طرق در ـ سوم فصل

 امر موجب به توانند مي آنان قانوني مقام قائم يا و اختراع ورقه هر صاحب همچنين و تجارتي عالمت هر مالك -63ماده 

 با آنها ادعاي به كه محصوالتي از مشروحي صورت است محل آن در ادعا مورد محصوالت كه محلي بخش دادگاه نزديكترين

 گمرك در هنوز محصوالت كه صورتي در فوق امر اجراي بردارند است مخالف آنها اختراع يا و تجارتي عالمت از حاصل حق

 امر كه است ممكن وقتي مزبوره محصوالت توقيف .آمد خواهد عمل به اجرا مأمور وسيله به اال و گمرك مأمورين وسيله به باشد

 اختراع ورقه صاحب يا عالمت مالك دادخواست بنابر فوق صورت دو از يك هر در دادگاه امر .باشد داشته آن به تصريح دادگاه

 ثبت نامه گواهي يا و عالمت ثبت سند شده گواهي رونوشت بايد مزبور دادخواست به گردد مي صادر آنان قانوني مقام قائم يا و

 .گردد ضميمه اختراع

 از عنداالنقضاء كه بدهد كافي تضمين بايد نمايد را فوق مذكور محصوالت توقيف تقاضاي اختراع ورقه يا و عالمت مالك اگر

 .گردد جبران شود محروم آن تحصيل از طرف است ممكن كه منافعي و طرف بر وارده خسارات كليه مزبور محل

 و حقوقي دعاوي در معترض شود مي اقامه اختراع حق يا و تجارتي عالمت ثبت از حاصله حقوق به راجع كه دعاوي در -64ماده 

 دليل تأمين قرار ورصد است مطرح آنجا در موضوع كه قضائي مراجع از موقع هر در توانند مي ييجزا دعاوي در خصوصي شاكي

 مورد در. نمايند موافقت نامبرده تقاضاي به نسبت موظفند مزبور ييقضا مراجع و بنمايد را تقليدي و تقلبي محصوالت توقيف يا

 مي مزبور ييقضا مرجع تقليدي يا تقلبي اجناس فروش يا ساخت عدم به نسبت موقت دسترو قرار صدور يا محصوالت توقيف

 منافعي و طرف بر وارده خسارات كليه مزبور محل از عنداالقتضا تا بخواهد كافي تضمين كننده تقاضا از قرار صدور از قبل تواند

 .شود جبران گردد محروم آن از است ممكمن كه

 دادرسي ينيآ 615 ماده مقررات رعايت و نامه آئين اين 63 ماده در مذكور امر صدور تاريخ از روز ده تا مدعي اگر -65ماده 

 است آمده عمل به كه توقيفي يا و شده برداشته كه مشروحي صورت ننمايد دعوي طرح يايجز طريق از يا حقوقي مجراي از مدني

 .بود خواهد طرف خسارات مسئول مذكور 63 ماده مطابق مشاراليه و بوده يكن لم كان و باطل

 


