
بسمه تعالی

گزارش جلسه علنی مجلس شورای اسالمی مورخ ١٤٠١/١١/٢

الف:

دستور جلسات

نتیجه بررسی

تصویب نشد تصویب شد گزارشات
ردیف

 کلیات الیحه بودجه سال ١٤٠٢ ١

 طرح حمایت از مالکیت صنعتی

ماده٤٠- برای تشخیص هریک از موارد 

مندرج در بندهای (١) تا (٣) ماده (٣٩) این 

قانون، موضوع در هیأتی مرکب از رئیس 

مرجع ثبت، باالترین مقام دستگاه اجرائی 

ذیربط (یا نمایندگان هریک از آنها) و یکی از 

قضات متخصص در این امر با انتخاب رئیس 

قوه قضائیه، مطرح میشود. درصورت 

موافقت آن هیأت، دستگاه اجرائی یا اشخاص 

معین، بدون نیاز به موافقت مالک اختراع، از 

آن بهرهبرداری میکنند. به منظور انجام 

تمام وظایف اداری هیأت موضوع این ماده، 

دبیرخانهای تحت ریاست رئیس مرجع ثبت 

در آن مرجع تشکیل میشود.

تبصره١- تصمیمهای هیأت الزماالجراء بوده 

و ظرف بیستروز قابل اعتراض در مرجع 

صالح قضائی میباشد.

تبصره٢- پروانه بهرهبرداری اجباری 

اختراعات دفاعی را که سازمانهای دفاعی 

تقاضا کردهاند، توسط هیأتی به ریاست 

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح یا نماینده وی 

و با عضویت نماینده وزیر دفاع و پشتیبانی 

نیروهای مسلح و رئیس سازمان دفاعی 

متقاضی صادر میشود. تصمیمات این هیأت 

قابل اعتراض نیست.

ماده٧١-در دعاوی مربوط به نقض حق 

اختراع، درصورتی که اختراع به صورت 

فرآورده باشد، بار اثبات نقض برعهده 

مدعی نقض است، اما اگر اختراع بهصورت 

٢



فرآیند دستیابی به یک فرآورده باشد و 

مدعی نقض نتواند نقض حق اختراع خود را 

اثبات کند، چنانچه خوانده مدعی استفاده از 

فرآیند دیگری باشد یا به استناد دالیل متقن 

از جمله نظریه کارشناسی اطمینانآور 

فرآیند دیگری برای دستیابی به فرآورده 

مذکور به غیر از طریق فرآیند ثبت شده 

توسط مدعی نقض، وجود نداشته باشد و 

خوانده نتواند فرآیند مورد استفاده خود را 

ثابت کند، به نقض حق اختراع محکوم 

میشود.

ماده٨٢- مفاد مواد (٣) تا (١٠)، تبصره(٢) 

ماده(١٢)، مواد (١٣) تا (١٥)، (٢٠) تا (٢٥)، (٢٩) 

تا (٣٣)، (٣٥)، (٣٦)، (٣٨)، بندهای (١) تا (٣) 

ماده(٣٩)، مواد (٤٠) تا (٥٠)، (٥٣) تا (٦٣)، 

ماده(٦٤) و تبصرههای (١) و (٣) آن، مواد 

(٦٥) تا (٧٠)، صدر ماده(٧١) و مواد (٧٢) و 

(٧٣) این قانون، حسب مورد در خصوص 

نمونه شیء مصرفی نیز مجری است.

تبصره١- تمام مهلتهای مربوط به ثبت 

نمونه شیء مصرفی، نصف مواعد ذکرشده 

درمورد فرآیند ثبت اختراعات است. 

مهلتهای دهروزه، مشمول این تبصره 

نمیشود.

تبصره٢- مدت حق تقدم موضوع کنوانسیون 

پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی 

درخصوص نمونه شیء مصرفی دوازده ماه 

میباشد.

ب:

سخنرانان جلسه
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موارد اعالم وصولی:

طرح اقدام متقابل و متناظر با مصوبات اتحادیه اروپا در راستای صیانت از قانون اساسی و منافع و حقوق ملت 
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