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صنعتیقانون ثبت  طرحهای 

  20ماده 

اي گونه ، به، رنگها و يا بدون آنبعدي با خطوط، هرگونه تركيب خطوط يا رنگها و هرگونه شكل سهاز نظر اين قانون  

. در يك طرح كه تركيب يا شكل يك فرآورده صنعتي يا محصولي از صنايع دستي را تغيير دهد، طرح صنعتي است

باشد. ري مشمول حمايت از اين قانون نميصنعتي تنها دسترسي به يك نتيجه فني بدون تغيير ظاه

 21ماده   

طرح صنعتي زماني قابل ثبت است كه جديد و يا اصيل باشد. طرح صنعتي زماني جديـد است كه ازطريق انتشار به   

طور محسـوس و يا از طريق استفاده به هر نحو ديگر قـبل از تاريخ تسـليم اظـهارنامه يا بر حسب مورد قبل از حق 



 
 

 

 

اي از جهان براي عموم افشاء نشده باشد. مفاد قسمت اخير بند )هـ( و بند )و( قدم اظهارنامه براي ثبت در هيچ نقطهت

 . ( اين قانون درخصوص طرحهاي صنعتي نيز قابل اعمال است4ماده )

 

 4ماده

 :موارد زير از حيطه حمايت از اختراع خارج است 

 بيني شده باشد. هـ ـ آنچه قبالً در فنون و صنايع پيش

اي از جهان ازطريق انتشار كتبي يا شفاهي يا ازطريق استفاده فن يا صنعت قبلي عبارت است از هر چيزي كه در نقطه

 ، افشاء شده باشد. عملي و يا هرطريق ديگر، قبل از تقاضا و يا درموارد حق تقدم ناشي از اظهارنامه ثبت اختراع

دت شش ماه قبل از تاريخ تقاضا يا در موارد مقتضي قبل از تاريخ حق تقدم اختراع درصورتي كه افشاء اختراع ظرف م

 صورت گرفته باشد، مانع ثبت نخواهد بود. 

 حسنه باشد.برداري از آنها خالف موازين شرعي يا نظم عمومي و اخالقو ـ اختراعاتي كه بهره   

 

 22ماده 

 گرافيكي شخصاتم ساير، عكس شود، همراه نقشهت صنعتي تسليم ميثبت طرح صنعتي كه به اداره مالكي اظهارنامه  

شود، خواهد هايي كه طرح صنعتي براي آنها استفاده ميدهنده طرح صنعتي هستند و ذكر نوع فرآوردهتشكيل كاال كه

ز به همراه اظهارنامه تواند نمونه واقعي يا ماكتي از آن را نيبود. اگر طرح صنعتي سه بعدي باشد، اداره مالكيت صنعتي مي

 درخواست نمايد. اظهارنامه مشمول هزينه مقرر براي تسليم آن خواهد بود. 

، اظهارنامه بايد به همراه اظهارنامه بايد در بردارنده مشخصات طرح باشد و درمواردي كه متقاضي همان طراح نيست

 يد. حق بودن متقاضي را براي ثبت طرح صنعتي ثابت نمامدركي باشد كه ذي

 

    



 
 

 

 

 23ماده  

 . ( اين قانون درخصوص طرحهاي صنعتي نيز قابل اعمال است15( و )11( مواد)( و بند )ج9(، )5مفاد مواد )  

 

  5ماده                    

 : چگونگي ذكر نام مخترع در گواهينامه اختراع و نحوه تعلق حق اختراع ثبت شده به شرح زير است 

 الف ـ حقوق اختراع ثبت شده منحصراً به مخترع تعلق دارد.  

 گيرد.ب ـ اگر افرادي به صورت مشترك اختراعي كرده باشند، حقوق ناشي از اختراع مشتركاً به آنان تعلق مي

 ج ـ هرگاه دو يا چند نفر، مستقل از ديگري اختراع واحدي كرده باشند شخصي كه اظهارنامه اختراع خود را زودتر

تسليم كرده و يا درصورت ادعاي حق تقدم هركدام بتوانند اثبات كنند كه در تاريخ مقدم اظهارنامه خود را به صورت 

كه اظهارنامه مذكور مسترد يا رد نگرديده يا مسكوت گذاشته نشده باشد، حق اند، مشروط بر اينمعتبر تسليم كرده

 . ثبت اختراع را خواهند داشت

 شود. اختراع ثبت شده قابل انتقال است و درصورت فوت صاحب حق به ورثه او منتقل ميد ـ حقوق ناشي از 

هــ درصورتي كه اختراع ناشي از استخدام يا قرارداد باشد، حقوق مادي آن متعلق به كارفرما خواهد بود، مگر آن كه 

 خالف آن درقرارداد شرط شده باشد. 

شود مگر اين كه كتباً از اداره مالكيت صنعتي درخواست كند كه نامش ذكر يوـ  نام مخترع در گواهينامه اختراع قيد م

 . نشود. هرگونه اظهار يا تعهد مخترع مبني بر اين كه نام شخص ديگري به عنوان مخترع قيد گردد، فاقد اثر قانوني است

 

 9ماده   

مالكيت  اي حق تقدم مقرر در كنوانسيون پاريس براي حمايت ازتواند همراه با اظهارنامه خود، طي اعالميهمتقاضي مي  

( و اصالحات بعدي آن را درخواست نمايد. حق تقدم ميالدي 1883مارس  20هجري شمسي ) 1261صنعتي مورخ 



 
 

 

 

المللي باشد كه در هر كشور يا براي هر كشور عضو بيناي يا تواند براساس يك يا چند اظهارنامه ملي يا منطقهمي

 : . درصورت درخواست حق تقدمكنوانسيون مذكور تسليم شده است

اي را ارائه دهد كه توسط مرجع ، رونوشت اظهارنامهخواهد ظرف مدت معينالف ـ اداره مالكيت صنعتي از متقاضي مي

 هي شده باشد. ، گوااي كه مبناي حق تقدم استثبت اظهارنامه

 ب ـ با پذيرش درخواست حق تقدم حمايتهاي مذكور در كنوانسيون پاريس شامل آن خواهد بود. 

 شود. يكن تلقي ميلم، اعالميه مذكور كاندرصورت عدم مراعات شرايط مندرج در اين ماده و مقررات مربوط به آن

 

 11ماده   

يخ دريافت اظهارنامه تلقي خواهد كرد مشروط بر اين كه اظهارنامه در اداره مالكيت صنعتي تاريخ تقاضا را همان تار  

 ، حاوي نكات زير باشد: زمان دريافت

 . ج ـ توصيف اجمالي اختراع

 

 15ماده   

 : حقوق ناشي از گواهينامه اختراع به ترتيب زير است  

 شود: ج ـ حقوق ناشي از گواهينامه اختراع شامل موارد زير نمي

 شود. ميبرداري از كاالهايي كه توسط مالك اختراع يا با توافق او در بازار ايران عرضهرهـ به   1

هاي ساير كشورها كه به طور موقت يا ـ استفاده از وسايل موضوع اختراع در هواپيماها، وسائط نقليه زميني يا كشتي2

 شود. ، مرزهاي زميني يا آبهاي كشور ميتصادفاً وارد حريم هوايي

 شود. برداريهايي كه فقط با اهداف آزمايشي درباره اختراع ثبت شده انجام ميـ بهره3



 
 

 

 

تقدم تقاضا شده ثبت اختراع يا درمواقعي كه حق برداري توسط هر شخصي كه با حُسن نيت قبل از تقاضاي ـ بهره4

اقدامات جدي و مؤثري جهت آماده يا  كرده، از اختراع استفاده مي، قبل از تاريخ تقاضاي حق تقدم همان اختراعاست

 .آورده استدر ايران به عمل مي شدن براي استفاده از آن

 

  

 24ماده                     

 بندي كه مربوط به يك طبقهتوان در يك اظهارنامه قيد و تسليم نمود، مشروط بر آنچند طرح صنعتي را مي دو يا                  

 زاء باشد.  المللي و يا مربوط به يك مجموعه يا تركيبي از اجبين

  

 25ماده  

ممكن است ضمن اظهارنامه درخواست شود كه انتشار آگهي ثبت طرح صنعتي از تاريخ تسليم اظهارنامه حداكثر تا  

 دوازده ماه و يا اگر ادعاي حق تقدم شده است از تاريخ حق تقدم به تأخير افتد. 

 

 26ماده   

 ، آن را مسترد نمايد. بررسي است تواند تا زماني كه اظهارنامه در جريانمتقاضي مي

 

 

 27ماده   

 ، ثبت و انتشار آگهي طرح صنعتي به ترتيب زير خواهد بود: بررسي  



 
 

 

 

، اظهارنامه ، مشروط بر اين كه در زمان تسليمالف ـ تاريخ اظهارنامه همان تاريخ تسليم آن به اداره مالكيت صنعتي است

حاوي كليه اطالعاتي باشد كه شناسايي متقاضي و همچنين نمايش گرافيكي كاالي متضمن طرح صنعتي را ميسر 

 سازد. 

كه طرح صنعتي ( و نيز اين22، آن را ازنظر مطابقت با مفاد ماده )هب ـ اداره مالكيت صنعتي پس از وصول اظهارنام

 كند. باشد، بررسي مي( و مقررات مربوط مي4( و بند )و( ماده )20مذكور، وفق مقررات مندرج در ماده )

 ( اين ماده رعايت شده است طرح صنعتيج ـ درصورتي كه اداره مالكيت صنعتي تشخيص دهد شرايط موضوع بند )ب

صورت اظهارنامه را مردود  نمايد در غير اينرا ثبت و آگهي مربوط را منتشر و گواهي ثبت آن را به نام متقاضي صادر مي

 كند. اعالم مي

، نمونه طرح و مفاد اظهارنامه منتشر ( ارائه شده باشد، پس از ثبت طرح صنعتي25د ـ هرگاه درخواستي طبق ماده )

، يك آگهي حاوي تأخير انتشار طرح صنعتي مذكور و اطالعات مربوط به مالكيت صنعتي شود. در اين صورت ادارهنمي

هويت مالك طرح ثبت شده و تاريخ تسليم اظهارنامه و مدت تأخير مورد درخواست و ساير امور ضروري را منتشر 

شده را منتشر خواهد ت، اداره مالكيت صنعتي آگهي طرح صنعتي ثبكند. پس از انقضاء مدت تأخير درخواست شدهمي

كرد. رسيدگي به دعوي راجع به يك طرح صنعتي ثبت شده درمدت تأخير انتشار آگهي مشروط به آن است كه اطالعات 

شود به طور كتبي مندرج در دفاتر ثبت و اطالعات مربوط به پرونده اظهارنامه به شخصي كه عليه او دعوي اقامه مي

 ابالغ شده باشد.  

 

 28ماده   

 : ، مدت اعتبار و تمديد آن به شرح زير استحقوق ناشي از ثبت طرح صنعتي  

 . ، مشروط به موافقت مالك آن استبرداري از هر طرح صنعتي كه در ايران ثبت شده باشد، توسط اشخاصالف ـ بهره

 . حاوي آن طرح صنعتي ، فروش و وارد كردن اقالمبرداري از يك طرح صنعتي ثبت شده عبارت است از: ساختب ـ بهره



 
 

 

 

( اين ماده را انجام تواند عليه شخصي كه بدون موافقت او افعال مذكور در بند )ب، ميج ـ مالك طرح صنعتي ثبت شده

 دهد يا مرتكب عملي شود كه عادتاً موجبات تجاوز آينده را فراهم آورد، در دادگاه اقامه دعوي نمايد. 

توان براي دو دوره ل از تاريخ تسليم اظهارنامه ثبت آن خواهد بود. اين مدت را ميد ـ مدت اعتبار طرح صنعتي پنج سا

شود، پنجساله متوالي ديگر پس از پرداخت هزينه مربوط تمديد نمود. پس از انقضاء هر دوره كه از پايان دوره شروع مي

 نظر گرفته خواهد شد. يك مهلت شش ماهه براي پرداخت هزينه تمديد گرديده و همچنين جريمه تأخير در 

 

 29ماده   

تواند از دادگاه ابطال ثبت طرح صنعتي را درخواست نمايد. در اين صورت بايد ثابت كند كه يكي از نفع ميهر ذي  

 ( رعايت نشده است و يا كسي كه طرح صنعتي به نام وي ثبت شده پديدآورنده آن21( و )20شرايط مندرج در مواد )

 شود.اين خصوص نيز اعمال مي ( در18اخير ماده). مفاد قسمتانوني او نيستمقام قطرح يا قائم

 

 

 صنعتی های طرح ثبت اجرایی نامه آیین

 

 اظهارنامه ثبت و انتقال استرداد، اصالح، تسلیم،: اول فصل

 

 67 ماده  

 .است ثبت مرجع به اظهارنامه تسليم مستلزم صنعتي طرح ثبت  

 

  



 
 

 

 

 68 ماده

 ذكر از پس و شده تنظيم فارسي زبان به و( 1 – ط) مخصوص فرم در و نسخه 2 در بايد صنعتي طرح ثبت اظهارنامه  

 .شود امضاء وي قانوني نماينده يا متقاضي توسط تاريخ،

 

 اصل ارائه باشد، فارسي از غير ديگري زبان به مربوط، اسناد ساير و اظهارنامه ضميمه اسناد كه صورتي در – تبصره

 متقاضي براي مدارك اين كامل ترجمه اگر ذلكمع است، الزامي هاآن كامل عادي ترجمه با همراه نياز مورد مدارك

 بررسي جريان در تواندمي لزوم صورت در ثبت مرجع. نمايد ضميمه فارسي به را هاآن خالصه تواندمي نباشد ميسر

 مذكور، اسناد در رفته كار به علمي و فناوري اصطالحات چنانچه. كند مطالبه را مذكور مدارك رسمي ترجمه اظهارنامه،

 .كندمي كفايت اصطالحات همان ذكر باشند، نداشته فارسي معادل

 

 69 ماده 

 اين 167 ماده درچارچوب يا و سفارشي پست با يا حضوري صورت به را صنعتي طرح ثبت اظهارنامه بايد متقاضي 

 . گرددمي تلقي اظهارنامه تاريخ پيام، داده تاريخ يا اظهارنامه وصول تاريخ. نمايد تسليم ثبت مرجع به نامهآيين

 

 167 ماده

 الملليبين يا داخلي ثبت از اعم مراحل كليه كردن الكترونيكي به نسبت فني امكانات تجهيز با است مكلف ثبت مرجع

 هامالكيت اين ثبت و آگهيانتشار اظهارنامه، ثبت و اصالح بررسي، تسليم، قبيل از عالئم، و صنعتي هايطرح اختراعات،

 .دارد معمول را مقتضي اقدامات مقرر، هايپرداخت همچنين و انتقاالت و تغييرات هرگونه اعمال يا آن اعتبار تمديد و

 

 تواندمي ربطذي مؤسسات و هاسازمان با عالئم و صنعتي هايطرح اختراعات، ثبت به مربوط اطالعات تبادل – تبصره

 . شود انجام الكترونيكي صورت به



 
 

 

 

 

 70ماده

 :باشد زير نكات حاوي بايد صنعتي طرح اظهارنامه

 شخص متقاضي كه صورتي در و وي قانوني نماينده يا متقاضي سمت و تابعيت ملي، شماره كدپستي، نشاني، اسم،  -1

 الزامي ديگر شناسه هر عنداللزوم و اصلي مركز تابعيت، ثبت، شماره و محل اقامتگاه، فعاليت، نوع نام، ذكر است، حقوقي

  است؛

 متقاضي كه صورتي در دارند، را ايران در  هاابالغ دريافت صالحيت كه اشخاصي يا شخص پستي كد و اقامتگاه اسم،  -2

 نباشد؛ ايران مقيم

 نباشد؛ طراح همان متقاضي كه صورتي در طراح اقامتگاه و اسم -3

 دارد؛ را آن براي طرح ثبت درخواست متقاضي كه ايطبقه و كاال ذكر -4

  تقدم؛حق درخواست صورت در خارج، در صنعتي طرح نامهگواهي يا اظهارنامه شماره و محل تاريخ، -5

 .ضمائم تعيين -6

 مجاز، اشخاص طرف از هاآن امضاء حقوقي، اشخاص توسط مربوط اسناد ساير و اظهارنامه تسليم صورت در  – 1 تبصره

 .است ضروري

 نيز حروف همان با و باشد التين حروف به بايد برفارسي عالوه كشور از خارج مقيم متقاضي نشاني و اسم -2 تبصره

 . شود آگهي و ثبت

 

 

 71 ماده

 مربوط ولو ، اجزاء از تركيبي يا مجموعه يك به يا و الملليبين بنديطبقه از طبقه يك به مربوط صنعتي طرح چند يا دو

 .نمود تسليم ثبت مرجع به و قيد اظهارنامه يك در توانمي را گردند، استعمال هم با چنانچه مختلف طبقات به



 
 

 

 

 72 ماده                 

 درخواست به بنا نمايد، تسليم تاريخ يك در را مشابه صنعتي هايطرح داراي اظهارنامه دو متقاضي، كه صورتي در

 صنعتي طرح صورت به را ديگري و اصلي صنعتي طرح عنوان به را هااظهارنامه از يكي تواندمي ثبت مرجع متقاضي،

 .بپذيرد متمم

 

 73 ماده

 :شوند اظهارنامه  ضميمه بايد زير مدارك

 طراح؛ و متقاضي هويت مثبت مدارك     -1

 آيد؛ عمل به قانوني نماينده توسط تقاضا كه صورتي در نمايندگي، مدارك     -2

 عنوان به شده ترسيم طرح از نمونه پنج يا گرافيكي تصوير يا شكل از نمونه پنج باشد، بعدي دو صنعتي طرح اگر     -3

  نمونه؛

 تمامي از شده ترسيم طرح از نمونه پنج يا گرافيكي تصوير يا شكل از نمونه پنج باشد، بعدي سه صنعتي طرح اگر   -4

  طرح؛ جوانب

 ماكتي اندازه. نمايد درخواست اظهارنامه همراه به را آن از ماكتي تواندمي ثبت مرجع بعدي، سه صنعتي طرح در    -5

 از و كيلوگرم 2 حداكثر آن وزن و متر سانتي 20×20×20 حداكثر بايد دهد،مي ارائه خود طرح مدل از متقاضي كه

 بوده متر سانتي 10×20 ابعاد در حداكثر بايد شده ترسيم و گرافيكي هايشكل. باشد شدني غيرفاسد و بادوام ايماده

 باشد؛ مشكي جوهر با و  A4 قطع در مقوا صفحه چهار بر نصب قابل و

  تمايل؛ صورت در آن، مدت تعيين و صنعتي طرح ثبت آگهي انتشار انداختن تأخير به كتبي درخواست     -6

 شود؛ ذكر وي اسم نخواهد طراح چنانچه طراح، اسم ذكر عدم بر مبني كتبي درخواست     -7

 رسيد است، صنعتي طرح چند يا دو شامل اظهارنامه كه صورتي در و اظهارنامه هزينه پرداخت به مربوط رسيد  -8

 اضافي؛ هايهزينه پرداخت به مربوط



 
 

 

 

 تسليم تاريخ آن از روز 15 ظرف حداكثر يا اظهارنامه تسليم با همزمان بايد كه تقدم حق به مربوط مدارك     -9

 . شود

 

 در حداكثر بايد فوق، 4   و 3 بندهاي موضوع شده، ترسيم يا گرافيكي تصاوير و اشكال شده چاپ طرح -1 تبصره 

 .گردد تصريح تصاوير و اشكال نبودن يا بودن رنگي آن در و باشد متر سانتي 20×20 ابعاد

 به نموده تاريخ و مهر به ممهور را مزبور ماكت تواندمي ثبت مرجع طرح، مدل از ماكتي ارائه صورت در -2 تبصره

 .نمايد اعاده متقاضي

 جداگانه صورت به هامدل يا اشكال يا تصاوير باشد، متعدد صنعتي هايطرح حاوي اظهارنامه كه فرضي در -3 تبصره

 .گردندمي متمايز يكديگر از شماره وسيله به و شده ارائه

 

 74 ماده  

 بايد صنعتي طرح ثبت تقاضاي هنگام باشد، كرده تقدم حق درخواست قانون، 9 ماده طبق متقاضي كه صورتي در  

 :باشد زير نكات بر مشتمل بايد درخواست اين. نمايد تسليم ثبت مرجع به باشد، حق اين از حاكي كه را خود درخواست

  اصلي؛ اظهارنامه شماره و تاريخ     -1

 اصلي؛ اظهارنامه با مرتبط الملليبين بنديطبقه     -2

 مبناي الملليبين يا ايمنطقه اظهارنامه چنانچه و است شده تسليم آنجا در اصلي اظهارنامه كه كشورهايي يا كشور  -3

 .آن مأخذ ذكر باشد، تقدم حق

 

 75 ماده

 محاسبه هاآن ترينمقدم زمان از تقدم حق مدت باشد، پيشين اظهارنامه چند يا دو مدعي متقاضي كه صورتي در

 .شودمي



 
 

 

 

 76 ماده                   

 تسليم روز مورد اين در. بود خواهد اصلي اظهارنامه تسليم تاريخ از ماه 6 صنعتي، طرح ثبت در تقدم حق زمان مدت

 اداري روز اولين ساعت آخرين تا مدت اين باشد، تعطيل روز با مصادف روز آخرين اگر و شد نخواهد محسوب مدت جزء

 شد خواهد محاسبه تعطيل روز از بعد

 

 77 ماده

 مقررات مشمول الزم، تغييرات انجام با صنعتي، طرح ثبت براي قانون 4 ماده هـ بند در مقرر ارفاقي مهلت از استفاده

 .بود خواهد نامهآيين اين 26 ماده

 

 26 ماده 

 :است زير موارد بر ناظر جمله از قانون 4 ماده هـ بند در مقرر ارفاقي مهلت از استفاده

  باشد؛ شده انجام متقاضي قبلي حقذي يا ثالث اشخاص استفاده سوء نتيجه در يا دليل به افشاء  -1

 نمايشگاه اين در شركت گواهي بايد متقاضي فرض اين در كه باشد رسمي نمايشگاه يك در شركت نتيجه در افشاء -2

 گذاشته نمايش به مذكور نمايشگاه در فقط اختراع كه مطلب اين درج با همراه رسيده ربطذي مسئوالن تأييد به كه را

 .نمايد تسليم ثبت مرجع به اظهارنامه تسليم تاريخ از روز 30 ظرف است، شده

 يا و شودمي تشكيل داخلي صالحذي ادارات يا دولت توسط كه استنمايشگاهي رسمي نمايشگاه از منظور – تبصره

 فرض در. گرددمي برگزار الملليبين سطح در و پاريس كنوانسيون عضو كشور يك در صالحذي اشخاص يا دولت توسط

 .باشد رسيده ايران اسالمي جمهوري هاينمايندگي تأييد به بايد رسمي نمايشگاه ربطذي مسؤوالن گواهي اخير

 

 

 



 
 

 

 

 78 ماده

 نخست اظهارنامه حدود از اينكه بر مشروط كند، اصالح را خود اظهارنامه صنعتي، طرح ثبت از قبل تا تواندمي متقاضي

 .پذيردمي انجام هاهزينه جدول در مقرر هزينه پرداخت با اصالح درخواست. ننمايد تجاوز

 

  79 ماده

 ثبت، مرجع به كتبي درخواست تسليم ضمن تواندمي صنعتي طرح ازثبت قبل زمان هر در او قانوني نماينده يا متقاضي

 .دارد مسترد را خود اظهارنامه

 .نخواهدشد مسترد پرداختي هايهزينه اظهارنامه، استرداد درصورت

 

 80 ماده

 هر كتبي درخواست به بايد آن از برداريبهره اجازه هرگونه اعطاي يا اظهارنامه تسليم از ناشي مالكيت حق انتقال

 جدول در مقرر هزينه پرداخت به منوط تغيير اين اعمال. گردد درج مربوط پرونده در و اعالم ثبت مرجع به نفعذي

 .بود خواهد هاهزينه

 

 81 ماده

 مورد صنعتي طرح گرافيكي نمايش و متقاضي هويت شناسايي لحاظ از را اظهارنامه تنظيم صحت مقدمتاً  ثبت، مرجع

 همان داراي كه ضمائم با همراه را آن دوم نسخه ثبت، دفتر در اظهارنامه نمودن وارد از پس و داده قرار رسيدگي

 عنوان به حروف، تمام با آن وصول( سال و ماه روز، ساعت،) تاريخ قيد و مهر و امضا از بعد است اصلي نسخه مشخصات

 .كرد خواهد مسترد متقاضي به رسيد

 هاآن دوم نسخه ها،اظهارنامه ثبت درصورت شوند،مي ارسال سفارشي پست با كه هايياظهارنامه خصوص در – تبصره

 در. شد خواهد مسترد متقاضيان به رسيد عنوانبه سفارشي، پست با ثبت مرجع هزينه به و توسط ضمائم با همراه



 
 

 

 

 چارچوب در واصله هاياظهارنامه پاسخ. رسيد خواهد متقاضيان اطالع به ترتيب همين به مراتب نيز ثبت عدم صورت

 .بود خواهد الكترونيكي صورت به نامهآيين اين 167 ماده

 

 

 

 صنعتی طرح ثبت و اظهارنامه بررسی:  دوم فصل                

 

 82 ماده

 مقرر شرايط ساير و شكلي هايجنبه رعايت لحاظ از را آن ضمائم و اظهارنامه وصول، تاريخ از روز 60 ظرف ثبت مرجع

 .دهدمي قرار بررسي مورد المللي،بين بنديطبقه با اعالمي طبقات يا طبقه تطبيق همچنين و نامه آيين اين و قانون در

 

 83 ماده

 صورت به را مراتب نمايد، مشاهده آن ضمائم و اظهارنامه در را نواقصي و ايرادات بررسي، از پس چنانچه ثبت مرجع

 .نمايد نقص رفع به اقدام نامه آيين اين در مقرر مهلت ظرف تا ابالغ متقاضي به جزييات قيد با و مكتوب

 و رد را اظهارنامه ثبت مرجع نمايد، رفع را اعالمي نقايص نتواند علتي هر به قانوني مقرر مهلت در متقاضي چنانچه

 .كرد خواهد ابالغ ثبت متقاضي به رد علل يا علت ذكر با كتباً را مراتب

 

 تاريخ از روز 60 تا كشور از خارج مقيم متقاضيان براي و روز 30 تا ايراني متقاضيان براي نقص رفع مهلت - تبصره

 . شودمي محاسبه ابالغ

 

 



 
 

 

 

 84 ماده

 :نيستند حمايت قابل زير صنعتي هايطرح

 نباشند؛ اصيل يا جديد كه هاييطرح     -1

 شوند؛مي ايجاد محصول فني عملكرد نتيجه در تنها كه هاييطرح     -2

 رسمي؛ هاينشان يا نمادها حاوي هايطرح     -3

 .حسنه اخالق يا عمومي نظم مخالف هايطرح     -4

 

 حق ادعاي تاريخ از قبل يا و اظهارنامه تسليم از قبل كه است طرحي قانون، 21 ماده مفاد رعايت با جديد صنعتي طرح

 . باشد نشده عرضه عموم به آن همانند تقدم،

 هايطرح تقليد و كپي و آمده پديد طراح توسط مستقل طور به كه شودمي محسوب اصيل صورتي در صنعتي طرح

 .است گرفته قرار عموم اختيار در قبالً  كه باشد هاييطرح از متفاوت آگاه، كاربر يك ديد از كه نحوي به نباشد، موجود

 

 85 ماده                   

      ظرف بايد وي و شده اعالم متقاضي به كتباً مراتب گيرد، قرار ثبت مرجع پذيرش مورد صنعتي طرح ثبت تقاضاي هرگاه                

  اين 86 ماده موضوع آگهي انتشار و صنعتي طرح ثبت به مربوط هايهزينه پرداخت جهت اعالم، تاريخ از پس روز 30                  

 اين. گرددمي تلقي يكن لم كان اظهارنامه فوق، مقرر مهلت در هاهزينه پرداخت عدم صورت در. نمايد اقدام نامهآيين

 .باشدمي روز 60 كشور از خارج مقيم متقاضيان براي مهلت

 

 86 ماده

. نمايدمي آگهي رسمي روزنامه در عموم اطالع جهت روز 30 ظرف را مراتب صنعتي، طرح ثبت از پس ثبت مرجع

 :باشدمي زير موارد شامل مزبور آگهي



 
 

 

 

 

 اظهارنامه؛ تاريخ و شماره     -1

 صنعتي؛ طرح ثبت تاريخ و شماره     -2

 نشود؛ ذكر نامش كه كند درخواست كتباً طراح كه آن مگر طراح نشاني و اسم     -3

 وي؛ نماينده يا متقاضي اقامتگاه و اسم     -4

 باشد؛مي آن به مربوط تقاضا مورد طرح كه ايطبقه و كاال ذكر     -5

 وجود؛ صورت در تقدم، حق شماره و محل تاريخ، تعيين     -6

  تصوير؛ بودن غيررنگي يا رنگي به تصريح و كند معرفي را طرح كه تصاويري يا تصوير     -7

  ارائه؛ صورت در طرح، ماكت به اشاره      -8

 .ثبت اعتبار مدت     -9

 

 اظهارنامه مفاد و طرح نمونه صنعتي، طرح ثبت از پس باشد، شده ارائه قانون 25 ماده طبق درخواستي هرگاه -تبصره

 به مربوط اطالعات و مذكور صنعتي طرح انتشار تأخير حاوي آگهي يك ثبت، مرجع صورت اين در. شودنمي منتشر

. كندمي منتشر را ضروري امور ساير و درخواست مورد تأخير مدت و اظهارنامه تنظيم تاريخ و شده ثبت طرح مالكهويت

 تسليم  انتشار براي و صادر را شده ثبت صنعتي طرح آگهي ثبت مرجع شده، درخواست تأخير مدت انقضاء از پس

 خواهد صنعتي طرح ثبت متقاضي عهده به تبصره اين در مذكور هايآگهي انتشار هزينه. كرد خواهد رسمي روزنامه

 .بود

 

 87 ماده

 :پذيردمي انجام صنعتي طرح ثبت دفتر در( 2 – ط) فرم طبق و زير مراتب قيد با صنعتي طرح ثبت

 



 
 

 

 

 اظهارنامه؛ ثبت شماره و( سال و ماه روز،ساعت،) كامل تاريخ -1

 صنعتي؛ طرح ثبت شماره و تاريخ -2

 است؛ شده اختيار هاآن براي صنعتي طرح كه طبقاتي و كاالها اسامي -3

 استعمال حق خواهدمي متقاضي كه اجزايي تعيين با اجمال طور به صنعتي هايطرح يا طرح مشخصات ذكر -4

 دهد؛ اختصاص خود به را آن انحصاري

 مقدم؛ اظهارنامه تسليم محل و شماره تاريخ، آن، پذيرش و تقدم حق ادعاي صورت در -5

 باشد؛ شده تسليم قانوني نماينده توسط اظهارنامه كه صورتي در او نماينده و طرح مالك تابعيت و اقامت محل اسم، -6

 باشد نموده تقاضا كتباً طراح اينكه مگر نيست، طراح شخص متقاضي كه صورتي در طراح، تابعيت و نشاني و اسم  -7

 نشود؛ ذكر صنعتي طرح نامهگواهي در اسمش كه

 .صنعتي طرح ثبت اعتبار مدت -8

 

 نقل همچنين و اصالح و تغيير هر و يابدمي اختصاص صفحه دو طرح هر براي صنعتي طرح ثبت دفتر در  – 1تبصره

 .گرددمي قيد مزبور صفحات در گيرد،مي صورت صنعتي طرح به نسبت كه انتقاالتي و

 اداره رئيس همچنين و وي قانوني نماينده يا صنعتي طرح مالك امضاء به بايد تكميل از پس فوق مراتب درج -2 تبصره

 .برسد صنعتي هايطرح ثبت

 

 88 ماده

 رسمي روزنامه درسايت منعكس يا شده منتشر نسخه تحويل و آن به مربوط آگهي انتشار و صنعتي طرح ثبت از پس

 و طرح از كامل نمونه يك تصوير الصاق با باشد زير نكات حاوي كه( 3 – ط) فرم طبق اينامهگواهي ثبت، مرجع به

 :شودمي تسليم وي قانوني نماينده يا طرح مالك به آن، كردن ممهور و منگنه

 



 
 

 

 

  اظهارنامه؛ ثبت دفتر در آن ثبت شماره و اظهارنامه  وصول تاريخ     -1

 ها؛طرح يا طرح ثبت شماره و تاريخ     -2

 طرح؛ مالك تابعيت و اقامتگاه و اسم     -3

 نمايد؛ را خود اسم ذكر عدم درخواست ثبت مرجع از كتباً  طراح اينكه مگر طراح، تابعيت و نشاني اسم،     -4

 گرفته قرار تاييد مورد كه طبقاتي يا و طبقه و باشدمي هاآن به مربوط شده ثبت طرح كه كاالهايي يا كاال ذكر     -5

 است؛

 آن؛ انقضاي تاريخ و طرح اعتبار مدت     -6

 آن؛ پذيرش و تقدم حق ادعاي صورت در مقدم، اظهارنامه تسليم محل و شماره تاريخ، ذكر     -7

 . آن بودن غيررنگي يا رنگي به تصريح و كند معرفي را طرح كه تصاويري يا تصوير     -8

 .رسدمي صنعتي هايطرح ثبت اداره رئيس امضاء به و تهيه روز فناوري از استفاده با نامهگواهي اين

 

 

 صنعتی طرح ثبت تمدید:  سوم فصل                

 

 89 ماده

 طرح ثبت اعتبار تمديد درخواست مقرر، هزينه پرداخت با تواندمي صنعتي طرح مالك قانون، 28 ماده د بند به توجه با

 اعتبار مدت انقضاي از قبل ماه شش ظرف ثبت، تمديد درخواست. بنمايد ديگر متوالي پنجساله دوره دو براي را صنعتي

 .آمد خواهد عمل به دوره، هر در صنعتي طرح ثبت

 از پس ماه 6 مهلت ظرف آن درخواست امكان شده، ياد مهلت ظرف ثبت تمديد درخواست عدم صورت در – تبصره

 از صنعتي طرح ثبت واال دارد، وجود هاهزينه جدول طبق تأخير جريمه پرداخت با صنعتي، طرح ثبت اعتبار پايان

 .شد خواهد ساقط اعتبار درجه



 
 

 

 

 90 ماده                    

 امضاء از پس و تهيه او قانوني نماينده يا شده ثبت طرح مالك توسط نسخه دو در صنعتي طرح ثبت تمديد درخواست

 .گرددمي تسليم ثبت مرجع به مربوط، هزينه پرداخت رسيد و طرح نمونه تصوير الصاق و

 نسخ از هريك برروي و كرده وارد مربوط دفتر در را آن ضمائم، و ثبت تمديد درخواست دريافت از پس ثبت مرجع

 از بعد است، اصلي نسخه مشخصات همان داراي كه را آن دوم نسخه و قيد را آن شماره و دريافت تاريخ درخواست،

 .كرد خواهد مسترد كنندهدرخواست به رسيد عنوان به مهر و امضاء

 

 91 ماده

 :باشد ذيل نكات حاوي بايد صنعتي طرح ثبت تمديد درخواست

 است؛ درخواست مورد آن تمديد كه ايصنعتي طرح و اظهارنامه ثبت تاريخ و شماره -1

 صنعتي طرح موضوع كاالهاي طبقات يا طبقه -2

 توسط درخواست كه صورتي در وي، قانوني نماينده يا شده ثبت صنعتي طرح مالك كامل نشاني آخرين و اسم -3

 .آيد عمل به نماينده

 نمايندگي مدارك و طرح از نمونه شش حداقل تمديد، هزينه پرداخت به مربوط رسيد متقاضي، هويت مثبت مدارك

 .شود ارائه تمديد درخواست همراه به بايد آيد، عمل به نماينده توسط درخواست كه درصورتي قانوني،

 

 92 ماده

 تمديد نامهگواهي مربوط، آگهي انتشار از پس و آمد خواهد عمل به طرح ثبت دفتر در اصلي، ثبت دنباله ثبت، تمديد

 مندرجات شامل تمديد نامهگواهي. شد خواهد وي قانوني نماينده يا طرح مالك تسليم و صادر(  4 – ط) فرم طبق ثبت

 .بود خواهد آن انقضاي تاريخ و صنعتي طرح اعتبار مدت نيز و الزم، تغييرات انجام با اصلي، نامهگواهي



 
 

 

 

  بنديطبقه ويرايش جديدترين با مطابق را محصوالت طبقه است مكلف ثبت مرجع ثبت، تمديد موقع در  -1  تبصره

 ناشي طبقات تغيير هزينه. نمايد تصحيح آن براساس را صنعتي طرح ثبت تمديد نامهگواهي و ثبت دفتر، در الملليبين

 عالمت مالك عهده به رسمي روزنامه در مربوط آگهي انتشار هزينه و الملليبين بنديطبقه جديد ويرايش اعمال از

 .بود خواهد

 صورت، اين غير در. آورد وجود به آن ثبت شكل آخرين در تغييري هيچ تواندنمي صنعتي طرح ثبت تمديد – 2 تبصره

 .بود خواهد اعمال قابل نامهآيين اين 93 ماده موضوع صنعتي طرح تغيير مقررات

 

 

  شده ثبت صنعتی طرح مورد در اعراض و تغییرات،انتقاالت: چهارم فصل              

 

 

 93 ماده                  

  طرح از برداريبهره اجازه اعطاء يا اقامتگاه و تابعيت نشاني، اسم، به راجع تغيير نوع هر است مكلف صنعتي طرح مالك

 مرجع به سوابق در ثبت جهت مربوط مدارك با همراه و كتباً را شده ثبت صنعتي طرح مالكيت از اعراض يا و انتقال يا

 . بود خواهد نامهآيين اين و قانون مقررات رعايت با تغييرات اين اعمال. نمايد اعالم ثبت

 تواندمي صنعتي طرح مالك آيد، وجود به تغييراتي شده ثبت صنعتي طرح الملليبين بنديطبقه در چنانچه – تبصره

 .شود اعمال صنعتي طرح نامهگواهي در مذكور تغييرات كه كند درخواست ثبت مرج از

 

 

 

 



 
 

 

 

 94 ماده

 اجازه اين مثبت رسمي اسناد و مدارك كند، واگذار ديگري به را طرح از برداريبهره اجازه طرح مالك كه مواردي در

 محرمانه صورت به را مجوز مفاد ثبت، مرجع فرض اين در. شود ارائه ثبت مرجع به مربوط، دفتر در ثبت جهت بايد

 .كندمي آگهي و ثبت را برداريبهره اجازه لكن حفظ،

 قوانين مطابق و قرارداد متن چارچوب در كه صورتي در برداريبهره مجوز موعد از پيش خاتمه يا فسخ مراتب – تبصره

 .بود خواهد ثبت قابل الزم، تغييرات انجام با ماده، اين مقررات موجب به نيز باشد، مربوط مقررات و

 

 95 ماده

 با همراه بايد انتقال ثبت براي كتبي درخواست. برسد ثبت به ثبت مرجع در بايد صنعتي طرح نامهگواهي انتقال هرنوع

 :گردد ثبت مرجع تسليم ذيل مدارك

 صنعتي؛ طرح معتبر نامهگواهي آخرين -1

 انتقال؛ از حاكي رسمي سند -2

 قانوني؛ نمايندگي مدارك -3

 .هاهزينه پرداخت به مربوط رسيد -4

 

 96 ماده

 :است ضروري زير موارد ذكر مالكيت تغيير درآگهي

 طرح عنوان -1

 انتقال؛ ثبت تاريخ -2

 باشد؛مي آن به مربوط شده ثبت طرح كه كاالهايي يا كاال ذكر با ايران، در طرح ثبت شماره -3

 جديد؛ و قديم مالكان تابعيت و اقامتگاه اسم، – 4



 
 

 

 

 .وجود صورت در ايران، در جديد مالك قانوني نماينده نشاني و اسم – 5

 

 97 ماده

 شده ثبت صنعتي طرح به نسبت خود حقوق از ثبت، مرجع به كتبي درخواست تسليم با تواندمي صنعتي طرح مالك

 :گردد منضم اعراض درخواست به بايد ذيل مدارك. نمايد حاصل اعراض معتبر،

 است؛ رسيده صنعتي طرح مالك امضاء به كه اعراض بر مبني رسمي اقرارنامه -1

 شده؛ ثبت صنعتي طرح نامهگواهي اصل -2

 وجود؛ صورت در قانوني، نمايندگي مدارك -3

 .تغييرات ثبت حق پرداخت به مربوط رسيد -4

 برداريبهره كه است اين به مشروط شده ثبت صنعتي طرح به نسبت خود حقوق از صنعتي  طرح مالك اعراض -1 تبصره

 . باشد نشده واگذار ديگري به است، بوده معتبر آن ثبت كه زماني در صنعتي، طرح از

 .شد نخواهد مسترد ثبت، مرجع به پرداختي هايهزينه ساير و ثبت حق اعراض، صورت در -2 تبصره

 

 98 ماده                   

 طرح مالكيت از اعراض يا برداريبهره مجوز موعد از پيش خاتمه و فسخ برداري،بهره اجازه اعطاء انتقال، كه صورتي در

 ثبت تاريخ و شماره آن در كه مربوط سند مصدق رونوشت يا اصل باشد، شده انجام كشور از خارج در شده ثبت صنعتي

 اجازهاعطاء انتقال، دليل باشد، رسيده ايران اسالمي جمهوري هاينمايندگي تأييد به و قيد ايران در صنعتي طرح

 ايران در آن ثبت براي صنعتي، طرح مالكيت از اعراض يا برداري،بهره مجوز موعد از پيش خاتمه و فسخ برداري،بهره

 .بود خواهد

 

 



 
 

 

 

 99 ماده

 طرح ثبت به مربوط مخصوص صفحه در شده ثبت صنعتي طرح از اعراض يا و خاتمه و فسخ يا انتقاالت و تغييرات كليه

 30 ظرف نفعذي هزينه به نشاني، تغيير مورد در جز و گرددمي درج صنعتي طرح نامهگواهي ظهر در و ثبت صنعتي،

 ثالث اشخاص مقابل در اند،نرسيده ثبت به كه زماني تا مذكور موارد. شودمي آگهي رسمي روزنامه در ثبت تاريخ از روز

 انتشار هزينه لزوم صورت در و هاهزينه جدول در مقرر هايهزينه پرداخت به منوط هاآن ثبت. باشندنمي استناد قابل

 .بود خواهد مربوط آگهي

 

 

  صنعتی طرح نامهگواهی ابطال دعوای اقامه و ثبت تقاضای به و رد به اعتراض: پنجم فصل                

 

 100 ماده

 صورت به نسخه دو در بايد اعتراض. است اعتراض قابل متقاضي سوي از اظهارنامه، رد بر مبني ثبت مرجع تصميم

 روز 30 مدت ظرف ثبت رد به رسيدگي هزينه پرداخت به مربوط رسيد و مربوط مستندات و داليل با همراه و كتبي

 ثبت از پس. شود تسليم نامهآئين اين 170 ماده موضوع كميسيون به ثبت مرجع طريق از تصميم، ابالغ تاريخ از

 مقيم متقاضي براي مذكور مهلت. گرددمي مسترد معترض به وصول شماره و تاريخ قيد با آن دوم نسخه نامه،اعتراض

 .باشدمي روز 60 كشور از خارج

 . بود نخواهد استرداد قابل ثبت رد به رسيدگي هزينه كميسيون، در اعتراض رد صورت در – تبصره

 

 101 ماده

 ثبت مرجع به دونسخه در را خود اعتراض بايد باشد داشته اعتراض صنعتي طرح ثبت تقاضاي به نسبت كه هرشخصي

 اعتراض. گرددمي مسترد معترض به وصول شماره و تاريخ قيد با آن دوم نسخه نامه،اعتراض ثبت از پس. نمايد تسليم



 
 

 

 

 از پس چنانچه. باشد اعتراض به رسيدگي هزينه پرداخت به مربوط رسيد و استنادي مدارك و داليل با همراه بايد نامه

 باتعيين ثبت مرجع باشد، داشته ضرورت نامهاعتراض به منضم مدارك تكميل استنادي، مدارك و نامه اعتراض بررسي

 صورت، اين غير در. نمايد اقدام نقص رفع به نسبت ابالغ تاريخ از روز 30 ظرف كه خواهدمي متقاضي از كتباً موارد،

 . شد خواهد تلقي يكن لم كان نامهاعتراض

 .باشدمي  روز 60 كشور از خارج مقيم اشخاص براي ماده اين در مذكور مهلت – تبصره

 

 102 ماده

 مرجع تسليم آن ثبت اظهارنامه كه باشد ايصنعتي طرح به نسبت مالكيت، حق ادعاي بر مبني معترض اعتراض هرگاه

 صنعتي طرح براي اعتراض، با همزمان بايد است، نشده ثبت او نام به قبالً  صنعتي طرح كه صورتي در است شده ثبت

 مخارج تمام و صنعتي طرح ثبت حق و اظهارنامه ثبت حق و كرده ثبت تقاضاي نامهآيين اين و قانون مطابق خود

 وصول تاريخ از روز 10 ظرف نامه،آيين اين 101 ماده رعايت با  است موظف ثبت مرجع. نمايد تأديه را آن به مربوط

 متقاضي. نمايد ابالغ ثبت متقاضي به استنادي داليل و مدارك رونوشت انضمام به را نامهاعتراض از اينسخه اعتراض

 تسليم ثبت مرجع به وارده اعتراض به نسبت روز 20 ظرف را خود مكتوب پاسخ نامهاعتراض ابالغ تاريخ از است مكلف

 . بود خواهد وي تمكين منزله به مقرر مهلت در ابالغ به متقاضي پاسخ عدم. نمايد

 مراتب و گرددمي تلقي شده مسترد صنعتي طرح ثبت براي او درخواست نمايد، تمكين اعتراض به كتباً متقاضي هرگاه

 همزمان كه اياظهارنامه برطبق باشد، نرسيده ثبت به وي صنعتي طرح كه صورتي در تا شودمي ابالغ معترض به كتباً

 ظرف را مراتب ثبت مرجع متقاضي، تمكين عدم صورت در. كند اقدام آن ثبت به نسبت است كرده تسليم اعتراض با

 تسليم ثبت مرجع طريق از را خود اعتراض كه دارد مهلت روز20 تاريخ اين از وي و كرده ابالغ معترض به روز 10

 معترض اعتراض كه شود رعايت بايد نيز موردي در ترتيب همين. نمايد نامهآيين اين 170 ماده موضوع كميسيون

 تسليم آن ثبت اظهارنامه كه باشد ايصنعتي طرح به نسبت مالكيت، حق از غير حقوق، برخي داشتن ادعاي بر مبني

 فرض اين در. نباشد ثبت قابل قانوناً  صنعتي طرح اينكه مگر است، نرسيده ثبت به ايران در هنوز ولي شده ثبت مرجع



 
 

 

 

 نامهآيين اين 172 ماده طبق كميسيون تصميم. بود نخواهد ثبت مرجع به صنعتي طرح ثبت اظهارنامه تسليم به نيازي

 .است قانون 59 ماده در مقرر صالح دادگاه در اعتراض قابل

  بابت، اين از پرداختي مبالغ نشود صنعتي طرح ثبت به منتهي دليلي هر به تسليمي اظهارنامه كه صورتي در –1تبصره

 .بود نخواهد استرداد قابل

 .بود نخواهد استرداد قابل اعتراض به رسيدگي هزينه كميسيون، در اعتراض رد صورت در -2 تبصره

 .يابدمي افزايش دوبرابر به ماده اين در مذكور هايمهلت نباشد، ايران مقيم معترض چنانچه -3 تبصره

 

 172 ماده

 مرجع سوي از كميسيون تصميم. نمايدمي اعالم مستدل و مستند صورت به را خود تصميم رسيدگي، از پس كميسيون

 در مقرر صالح دادگاه در اعتراض قابل ابالغ تاريخ از روز 60 ظرف و شده ابالغ اختالف طرفين به يا متقاضي به ثبت

 به ها،هزينه جدول در مذكور شرح به را مبلغي بايد كميسيون تصميم به معترض صورت اين در. است قانون 59 ماده

 كه صورتي در مزبور مبلغ از. نمايد خود دادخواست ضميمه را آن رسيد و گذاشته دادگستري صندوق در وديعه عنوان

 باشد، ديده خسارت مذكور مبلغ از بيش طرف چنانچه و شده پرداخت طرف خسارت شود، حقيبي به محكوم معترض

 .كرد خواهد رجوع مذكور دادگاه به مازاد براي

 

 قانون 59ماده  

 دادگاههاي از خاصي شعب يا شعبه صالحيت در آن اجرائي نامهآئين و قانون اين اجراء از ناشي اختالفات به رسيدگي  

 . گرددمي تعيين قضائيه قوه رئيس توسط قانون اين تصويب تاريخ از بعد ماه شش تا حداكثر كه باشدمي تهران عمومي

 از ماه دو ظرف بايد مربوط دادخواست و است اعتراض قابل نفعذي اشخاص توسط صنعتي مالكيت اداره تصميمات

 ،رسيدگي نحوه و آراء از نظرخواهي تجديد. گردد تقديم صالح دادگاه به ،آن از او اطالع يا و نفعذي به تصميم ابالغ تاريخ

 .است مدني امور در انقالب و عمومي دادگاههاي دادرسي آئين مقررات تابع



 
 

 

 

 103 ماده                   

 صورت اين در. نمايد درخواست را صنعتي طرح ثبت ابطال قانون، 59 ماده در مقرر صالح دادگاه از تواندمي ذينفع هر

 كه كسي يا و است نشده رعايت قانون( 21) و( 20) مواد در مندرج شرايط از يكي كه كند ثابت دادخواستي طي بايد

 .نيست او قانوني مقام قائم يا طرح آن واقعي پديدآورنده شده، ثبت وي نام به صنعتي طرح

 :باشد زير ضمائم داراي بايد ماده اين در مقرر دادخواست

  ابطال؛ ادعاي مثبت مدارك و اسناد كليه مصدق رونوشت يا اصل -1

  ها؛هزينه جدول در مذكور شرح به دادگاه، به ابطال دادخواست تسليم وديعه پرداخت به مربوط رسيد -2

 .شود تسليم وكيل توسط دادخواست كه صورتي در نامه، وكالت -3

 

 

 104 ماده                   

 گرددمي ابالغ ثبت مرجع به دادگاه نهايي رأي. شودمي تلقي باطل ثبت، تاريخ از شود، باطل صنعتي طرح ثبت هرگاه

 منتشر رسمي روزنامه در ممكن فرصت اولين در را آن به مربوط آگهي له،محكوم هزينه به و ثبت را آن مذكور مرجع و

 مشخصات شامل مذكور آگهي. كند مطالبه عليه محكوم از خسارت درجزء را مزبور مخارج تواندمي لهمحكوم. كندمي

 .بود خواهد خصوص اين در دادگاه نهايي رأي مفاد از ايخالصه ذكر و صنعتي طرح

 

 

 

 

 


