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، بازنگری شده در مادرید (1883نوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی )مصوب ک

(، استکهلم 1958(، لیسبون )1934(، لندن )1925(، الهه )1911(، واشنگتن )1900(، بروکسل )1891)

 (1979(، و اصالح شده در استکهلم  )1967)

قانون الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به اصالحات "ذکر است که ایران به موجب  شایان

به عمل آمده در کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی در استکهلم به سالهای 

، آخرین اصالحات این "هجری شمسی 1358و  1346میالدی برابر با سالهای  1979و  1967

 کنوانسیون را پذیرفته است.

 

 

 1 ماده

 (تشکیل اتحادیه؛ قلمروء مالکیت صنعتی)

ای را برای حمایت از کشورهایی که این کنوانسیون بر آنها اِعمال میشود، اّتحادیه (1)

 مالکیت صنعتی تشکیل میدهند. 

ی اشیاء ، نمونهی اختراعگواهینامهست از ا موضوع حمایت مالکیت صنعتی عبارت (2)

های منبع نشانههای تجاری، عالئم تجاری، عالئم خدماتی، نامهای صنعتی، مفید، طرح

 و مقابله با رقابت غیرمنصفانه.یا اسامی مبدأ، 

ترین مفهوم خود در نظر گرفته میشود و نه تنها به طور مالکیت صنعتی در گسترده (3)

تمامی و  ،صنایع استخراجی، بلکه کشاورزی و میگرددخاص بر صنعت و تجارت اِعمال 

ها )غاّلت(، برگ را در بر میگیرد مانند: مشروبات، دانه ایمحصوالت طبیعی و کارخانه

 و آرد. لجو، گ  معدنی، آب ها، مواد معدنی، آبجات، دامتنباکو، میوه

های صنعتی است که در قوانین گواهینامهشامل انواع مختلفی از  ی اختراعگواهینامه (4)

واردات، ی ه به رسمیت شناخته شده است مانند گواهینامهکشورهای عضو اتحادی

 های الحاقی و غیره.ها یا تأییدیهسازی، گواهینامههای بهینهگواهینامه
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  2ماده 

 (حادیهی نسبت به اتباع کشورهای عضو اتّ رفتار ملّ )

باید در  حادیهاع هر یک از کشورهای عضو اتّ اتب خصوص حمایت مالکیت صنعتی،در  (1)

به  در آیندهیا کشورها در حال حاضر  آنمزایایی که قوانین از  کشورهای عضو سایر

حقوقی که به طور خاص بدون اینکه به تماماً میکنند برخوردار گردند؛ اعطا  خود عااتب

نهایتاً اتباع سایر کشورهای  ر شده است زیانی وارد آید.توسط این کنوانسیون مقرّ 

برخوردار شده و نسبت به هرگونه نقض  آن کشور ان با اتباععضو از حمایتی یکس

برخوردار  )با توسل به مراجع قضایی( حقوق خود، از حق جبران خسارت قانونی

ر است را هستند، مشروط بر آنکه شرایط و تشریفات الزم که بر اتباع آن کشور مقرّ 

 رعایت کنند. 

مندی از حقوق مالکیت صنعتی، هیچ الزامی مبنی بر اقامت یا ولیکن به منظور بهره (2)

اتباع کشورهای عضو اتحادیه  ایبر  ،در کشوری که حمایت در آن تقاضا میشود استقرار

 وجود ندارد.

و  مقررات قانونی هر یک از کشورهای عضو اتحادیه که با تشریفات قضایی و اداری (3)

طبق قوانین مالکیت مرتبط است، و  و تعیین اقامتگاه یا تعیین نماینده صالحیت

 . خواهد بود، صریحاً محفوظ استصنعتی نیز  الزامی 

 

 3ماده 

  (افراداز  معینی با اتباع کشورهای عضو اتحادیه برای طبقات رفتار یکسان)

یکی از کشورهای عضو اتحادیه  ، که در قلمروء سرزمینیِ اتباع کشورهای خارج از اتحادیهبا 

مانند اتباع هداشته باشند،  معتبرو صنعتی مؤثر یا اقامت داشته یا تأسیسات تجاری 

 کشورهای عضو اتحادیه رفتار میشود.

 

 4ماده 
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 ، عالئم، های صنعتیی اشیاء مفید، طرحهای اختراع، نمونه. گواهینامهالف تا ص)

 گواهی مخترعان: حق تقدم

 (های اختراع: تقسیم اظهارنامهگواهینامه: م

 الف( 

ی اختراع، ی مربوط به گواهینامهکه به درستی اظهارنامه او مقام قائمشخص یا هر  (1)

در یکی از کشورهای عضو یا ثبت نمونه اشیاء مفید، یا طرح صنعتی یا عالمت تجاری را 

عضو اتحادیه،  ر کشورهایبرای تقدیم اظهارنامه در سای ،کرده باشد تسلیماتحادیه 

 که در ادامه ذکر میشود برخوردار خواهد شد. یتاز حق تقدم به مّد 

 قوانین منطبق بوده و مطابق با مّلی قانونمندتسلیم با ای که اظهارنامه تسلیمهر  (2)

ی مطابق با معاهدات دوجانبه یا چندجانبهحادیه یا عضو اتّ  هایکشور یک از ی هر ملّ 

حق تقدم ی ایجادکننده، گرفته باشدبین کشورهای عضو اتحادیه صورت  منعقده

 . خواهد بود

، هر نوع تسلیمی است که برای تعیین تاریخ تسلیم یملّ  قانونمندمنظور از تسلیم  (3)

بعدی اظهارنامه در کشور مربوطه مناسب باشد، صرف نظر از آنکه سرنوشت 

   اظهارنامه چه خواهد شد.

 

هر نوع تسلیم بعدی اظهارنامه در هر یک از  ،مذکور مّدتهایپیش از انقضاء  نتیجهدر  ب(

، بخصوص تسلیم یک در این مّدتهر عملی انجام به دلیل  کشورهای عضو اّتحادیه،

استفاده  های طرح،برداری از اختراع، به فروش گذاردن نسخهافشا یا بهره، ی دیگراظهارنامه

حق مالکیت هر نوع عمالی نمیتواند به حق شخص ثالث یا و چنین ا   نمیشودلغو  از عالمت

که  پیش از تاریخ اولین اظهارنامه تااشخاص ثالث  یمکتسبه حقوق منجر شود. خصوصی

محسوب میشود، طبق قوانین مّلی هر کدام از کشورهای عضو  نیز برای حق تقدم مبنایی

 پابرجاست.حادیه اتّ 

 



 

 
 
 

4 
 

 

 ج( 

ی ماه برای گواهینامه دوازدهم که در باال مورد اشاره قرار گرفت، حق تقّد  های زمانیدوره (1)

 تجاری است. صنعتی و عالمت و شش ماه برای طرح ،ی اشیاء مفیداختراع و نمونه

اظهارنامه در ها از تاریخ تسلیم اولین اظهارنامه است؛ روز تسلیم شروع این دوره (2)

 دوره محاسبه نخواهد شد.

ی ثبت برای تسلیم که اداره است، یا روزی استاگر آخرین روز دوره تعطیل رسمی  (3)

دوره تا اظهارنامه در کشوری که در آن درخواست حمایت شده است تعطیل است، 

 یابد.اولین روز کاری بعدی ادامه می

و در همان کشور عضو  بوده، انیکس موضوع یدربارهکه  مؤخریی اظهارنامه (4)

( 2) قسمتی قبلی در مفهوم نامههمانند اولین اظهار اتحادیه تسلیم شده باشد، 

ی شروع تاریخ تسلیم آن، نقطه اول تلقی میشود و یبه عنوان اظهارنامه این بند،

قبلِی ی اظهارنامهی مؤخر، در زمان تسلیم اظهارنامه به شرط آنکه ،ی تقدم استدوره

عموم  بازدید برای آنکهبدون ، ه باشدیا رد شد هشد اعراض، هاسترداد شد ،مذکور

 به شرط آنکه، و را باقی گذاشته باشد ایهیچ گونه حق ویژه اینکه و بدون عرضه شده

 باشد. )در این صورت(شده نگرفته عای حق تقدم درنظر به عنوان مبنایی برای ادّ هنوز 

   عای حق تقدم نخواهد بود. ی پیشین از این به بعد مبنایی برای ادّ اظهارنامه

 د(

را  ایقبلی است، باید اعالمیه یاظهارنامهاز تقدم  استفادههر شخصی که خواهان ( 1)

ی قبلی و کشوری که تسلیم در آن صورت گرفته کند که تاریخ تسلیم اظهارنامه ارائه

ارائه شود را تعیین  ای بایدباید آخرین تاریخی که چنین اعالمیه کشور. هر دهدرا نشان 

 .نماید

و بخصوص که توسط مقام صالح منتشر میشود  نشریاتی در( این جزئیات باید 2)

 مربوط به آن ذکر گردد. مشخصاتهای اختراع و در گواهینامه

به  ،میکندحق تقدم  شخصی را که اعالمهر میتوانند  کشورهای عضو اتحادیه (3)

 تسلیم شده است قبالً که  و غیره( هانقشه رونوشتی از اظهارنامه )توصیف، یتهیه
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را دریافت  ایاظهارنامهچنین توسط مقامی که آن  صّحت که یرونوشت .ملزم کنند

 هر مورد در گونه تصدیقی نداشته و میتواند، نیاز به هیچ باشدتأیید شده کرده است 

ثبت  ایهزینه هیچ ی مؤخر، بدوندر هر زمان در ظرف سه ماه از تسلیم اظهارنامه و

 گردد. 

مورد برای اعالم حق تقدم ( در زمان تسلیم اظهارنامه، هیچ گونه تشریفات دیگری 4)

قرر در رعایت تشریفات م در قصورد عواقب هر کشور عضو اتحادیه بای .نیاز نیست

حق  محرومیت ازاز  این عواقب نباید در هیچ مورد، فراتراین ماده را تعیین کند، اّما 

 تقدم باشند.

 نهایت، مدارک دیگری ممکن است مورد نیاز باشد.( در 5)

ی پیشین استفاده میکند، ملزم به معین کردن هر شخصی که از حق اولویت اظهارنامه

منتشر  این بند 2 قسمتی آن اظهارنامه است؛ این شماره طبق مقرره مندرج در شماره

 میشود.

 ه(

ثبت نمونه  یاظهارنامههرگاه در کشوری بر اساس حق تقدم ناشی از تسلیم  (1) 

مدت  برابر با حق تقدممدت ، صورت گیرد ، درخواست ثبت طرح صنعتیاشیاء مفید

 .خواهد بودهای صنعتی طرح حق تقدم

ی نمونه اظهارنامه بر اساس حق تقدم اظهارنامه ثبت پتنت، میتوان ( به عالوه2)

 عکس.و بالدر کشوری تقدیم کرد  را داشیاء مفی

 و(

به این عّلت ی اختراعی را حق تقدم یا اظهارنامهاتحادیه نمیتوانند  عضو هیچ یک از کشورهای

در  هااین حق تقدم حتی اگر ،رد کنند دین حق تقدم را درخواست میکندمتقاضی چن که

رد به این دلیل  ای رانمیتوان اظهارنامه ؛ همچنینکشورهای مختلفی به وجود آمده باشند

که در اظهارنامه یا و شامل یک یا چند عنصر است  دارد را حق تقدم ینادعای چندکه کرد 

به شرط اینکه در هر دو  .انددرخواست تقدم شده است ذکر نشده در آن هایی کهاظهارنامه

  باشد. موجوداختراع وحدت بر طبق قانون آن کشور،  ،مورد
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قرار های ادعاشده برای حق تقدم اظهارنامه یا اظهارنامه در شمولدر خصوص عناصری که 

  .میگرددعادی  یی بعدی منجر به ایجاد حق تقدم تحت شرایطتسلیم اظهارنامه ،اندنگرفته

 م(

ی ثبت اختراع حاوی بیش از یک اختراع است، نشان دهد که اظهارنامه هااگر بررسی (1)

. او تقسیم کند های مجّزانی از اظهارنامهمتقاضی باید اظهارنامه را به تعداد معیّ 

را نیز  و حق تقدمی اولیه قید کند تاریخ هر یک را نیز تاریخ تسلیم اظهارنامه میتواند

 موجود باشد. حق تقدمی اگرمحفوظ دارد، 

و تاریخ ی اختراع را تقسیم کند ضی همچنین میتواند به ابتکار خود، اظهارنامهمتقا( 2)

و از حق تقدم نیز  های تقسیم شده محفوظ داردی اولیه را برای اظهارنامهاظهارنامه

هر کدام از کشورهای عضو اتحادیه حق  .؛ اگر حق تقدمی موجود باشداستفاده کند

 را تعیین کنند. داده میشودتقسیمی  ی انجام چنیناجازهآن  طبقدارند شرایطی که 

حق  عایادّ عناصر معینی از اختراع که برای آن که رد کرد  را به این عّلت تقدمحق  نمیتوان ز(

ذکر نشده  در کشور مبدأی تسلیمی در شمار اّدعاهای مندرج در اظهارنامهتقدم شده است، 

به طور  اسناد اظهارنامه به عنوان یک کّل واحد، چنین عناصری را مشروط بر اینکه اند؛

 .کرده باشندافشا  مشخص

 ص( 

به  کشور، که متقاضی در آن شود تسلیمدر کشوری  "انگواهی مخترع"ی اظهارنامه اگر (1)

به )این تسلیم( ، را داردی اختراع یا گواهینامه انمخترعگواهی برای حق تقاضا انتخاب خود 

 منجر خواهد شد.ر شده است، مقرّ که در این ماده  یمحق تقّد 

یا برای  ی اختراعگواهینامهدر کشوری که در آن متقاضیان حق دارند به انتخاب خود یا برای ( 2)

طبق مقررات این ماده در رابطه با  انمخترع گواهیِ  متقاضیِ تقاضا دهند،  انمخترعی گواه

، نمونه ی اختراعگواهینامههای ، مطابق با اظهارنامهی اختراعگواهینامههای اظهارنامه

 .گرددمیبرخوردار  از حق تقدم انیا گواهی مخترعاشیاء مفید، 
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 مکّرر 4 ماده

 واحد اختراعاخذ شده برای  هایگواهینامهاختراع: استقالل  هایگواهینامه)

 (در کشورهای مختلف

در کشورهای توسط اتباع کشورهای عضو اتحادیه اختراع که های اظهارنامه (1)

 ی هستندهای اختراعگواهینامه ازمستقل د، نشده باش تقدیم اتحادیه مختلف

 اخذ )عضو اتحادیه یا خارج از اتحادیه( که برای همان اختراع در کشورهای دیگر

 اند.شده

که  معنابخصوص به این  درنظرگرفته میشود. موّسع معناییی پیشین در مقّرره (2)

ی حق تقدم تسلیم در طول دوره ی آنهااظهارنامه کههای اختراعی گواهینامه

جهت ، و هم از سقوطابطال و  دالیلهم از جهت  هستند، مستقل شده است

 .هامهلت عادی آن

)این  شدن الزم االجرازمان در  ی کههای اختراعاین مقرره بر تمامی گواهینامه (3)

 اِعمال میشود.موجودند  مقرره(

های بر گواهینامه این مقرره کشورهای جدید، الحاق در صورت ،به همین ترتیب (4)

 .میگردداعمال  نیز موجودند الحاق نزد هر یک از طرفیندر هنگام اختراعی که 

در کشورهای  باید ،انداخذ شدهحق تقدم  های اختراعی که با استفاده ازگواهینامه (5)

 که در صورت نداشتن حق تقدم برخوردار باشند تیمّد همان  زامختلف اتحادیه 

 .برخوردار میبودند نیز

 

 ثالث 4ماده 

 (ذکر مخترع در گواهینامه اختراعهای اختراع: گواهینامه)

 شود. ذکر عی اخترادر گواهینامهبه عنوان مخترع  نام او مخترع از این حق برخوردار است که
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 رابع 4ماده 

 های اختراع: )گواهینامه

 قابلیت ثبت به عنوان پتنت در صورت محدودسازی فروش در قانون(

که فروش محصوالت  شود ابطال مردود یا به این دلیلنباید  ی اختراعگواهینامهاعطای 

 ی اختراع، تحتمشمول گواهینامهیا محصوالت ناشی از فرآیند  ی اختراعمشمول گواهینامه

 .قرار گرفته استمحدودیتهای ناشی از قانون داخلی موانع و 

 

 5ماده 

 اختراع: واردات اقالم؛ ناتوانی از کار یا انجام کار کافی؛ مجوزهای اجباری. _ هایگواهینامه)الف. 

 های صنعتی: ناتوانی از کار؛ واردات اقالم. _ب. طرح

 ی مالکان مشترک. _ج. عالئم: ناتوانی از استفاده؛ ا شکال مختلف؛ استفاده به وسیله

 های صنعتی، عالئم: عالمتگذاری(رحهای اشیاء مفید، طاختراع، نمونه هایگواهینامهد. 

 (الف

 یوارد کردن اشیا ساخته شده در هر یک از ممالک عضو اتحادیه به وسیله دارنده -1

را صادر کرده است باعث زوال حق نمی  گواهینامهکه  یاختراع به مملکت یگواهینامه

  .گردد

هایی که استفاده ءبرای جلوگیری از سو تواندمی معهذا هر یک از ممالک اتحادیه -2

 ناشیاختراع  یگواهینامهعمال حق انحصاری تفویض شده به وسیله ممکن است از اِ 

  .عدم بهره برداریمانند قانونی الزمه را اتخاذ نماید  تدابیر ،شود

اختراع باشد که  یگواهینامهزوال حق  متضمن تواندمی هنگامیتدابیر  این -3

  .های مذکور کافی نباشداستفاده ءبرای جلوگیری از سو مجوزهای اجباری یاعطا

 

 یگواهینامهاز تاریخ صدور   مدت سه سال ءاز انقضا پیشتوان نمیدر هر حال   -4

مگر در  توان اعطا کردرا نمی مجوزنمود و این  ی اعطای مجوز اجباریتقاضا ،اختراع
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زوال  یهیچ گونه دعو .نتواند عذر موجهی ارائه نماید گواهینامه یدارندهصورتی که 

امتیاز ی مدت دو سال از تاریخ اعطا ءاختراع قبل از انقضا یگواهینامه ابطالحق یا 

 .پذیرفته نیست مجوزاولین 

قابل  ی اشیاء مفید نیز هادر مورد نمونه -ت الزم با محفوظ بودن تغییرا -فوق  مقررات -5

 .استاجر 

 (ب

خواه  ،برداریبهره های صنعتی به هیچ نحو خواه به علت عدمحمایت طرحها و نمونهحق 

 .زوال و اسقاط نیست به علت ورود اشیایی نظیر آنهایی که مورد حمایت است قابل

 

 ( ج

پس از یک  فقطثبت مزبور  باشد،الزامی  کشوریدر عالمت ثبت شده  استفاده از اگر -1

فعالیت خود ارائه  موجهی برای عدم دالیلو در صورتی که ذینفع نتواند  معقولمدت 

 خواهد بود.نماید قابل ابطال 

 

ممالک عضو اتحادیه  ی از طرف صاحب آن در یکی ازاستعمال یک عالمت عالمت تجار -2

رسیده است مغایرت داشته  به شکلی که از لحاظ عناصر با شکلی که تحت آن به ثبت

طور که به ثبت رسیده  عالمت مذکور را آن وجه تمایزبخش ،ولی عناصر مزبور ،باشد

حمایتی که به آن عالمت  باعث بطالن ثبت نخواهد شد و از ،است تغییر نداده باشد

  . اعطا گردیده است نخواهد کاست

 

یا مشابه از طرف  یکساناز یک عالمت روی محصوالت  همزمان یاستفاده -3

صنعتی یا تجارتی که نسبت به عالمت مزبور به موجب قوانین داخلی  سساتؤم

عنوان مالکین مشترک شناخته ست به در آن حمایت مورد تقاضا که کشوری

و به هیچ وجه از حمایتی که در هر یک  بودثبت عالمت مزبور نخواهد  مانع ،شوندمی

 ،عضو اتحادیه به عالمت مذکور اعطا گردیده است نخواهد کاست کشورهای از
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و مخالف مصالح گمراه نشده در نتیجه این استعمال مردم  مشروط بر این که

  .نباشد نیز عمومی

 

 د(

 ثبت عالمتاشیاء مفید، ذکر نمونه ، اختراع یگواهینامه، عالمت ، ذکربرای شناسایی حق

 .صنعتی روی محصول الزامی نخواهد بود تسلیم طرح یا نمونهی یا ذکر تجار

 

 رمکرّ   5ماده 

 ؛های حفظ حقوقهزینه)تمام حقوق مالکیت صنعتی: مهلت ارفاقی برای پرداخت 

 (ی اعتباراعادهاختراع:  هایگواهینامه

 یدیهأبرای ت -د نباش را پیش بینی کرده الّثبتحقچنانچه قوانین داخلی پرداخت  -1

یک الثبت اضافی،  حق  با پرداخت -مقرره جهت حفظ حقوق مالکیت صنعتی  الّثبتِ حق

 .گردداعطا می فاقی که حداقل سه ماه خواهد بودمهلت ار 

 

های گواهینامه ی اعتباراعادهکشورهای عضو اتحادیه از این حق برخوردارند که  -2

اند را مقرر مشمول مرور زمان شدها هاختراعی که به دلیل عدم پرداخت هزینه

 .نمایند

 

 

 ثالث  5ماده 

، هواپیماها و وسایل هادر کشتیهای دارای حق اختراع که دستگاهاختراع:  هایگواهینامه)

 (انداستفاده شده ی زمینینقلیه

اختراع  یگواهینامه یدارنده وقحقای به لطمه ، موارد زیرعضو اتحادیه ممالک از یک هر در

  آورد:نخواهد  وارد

سایر ممالک  شتیهایک  در اختراع است  یگواهینامهبردن وسایلی که موضوع  کار به  -1
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سایر وسایل کشتی  در دستگاه های هدایت و -در ماشینها  -کشتی  یدر بدنه ،اتحادیه

 
ّ
 ،شوندوی وارد می متبوع به آبهای مملکت اً فاقتا یا اتّ هنگامی که کشتیهای مزبور موق

 .دناحتیاجات کشتی به کار رفته باش برای رفع مشروط بر این که این وسایل منحصراً 

 

وسایل راه اندازی یا  است در ساخت اختراع یگواهینامهن وسایلی که موضوع به کار برد -2

و یا لوازم مربوط به  اتحادیهق به سایر ممالک عضو متعلّ  حمل و نقل هوایی یا زمینیِ 

  هنگامیماشینهای مزبور 
ّ
 .گرددوی می فاقا وارد کشور متبوعاتّ  تا یاکه این ماشینها موق

 

 رابع 5ماده 

اختراع: واردات محصوالت تولیدشده از فرآیندی که در کشور واردکننده،  هایگواهینامه)

 اخذ کرده است( فرآیند اختراع یگواهینامه

که در آن کشور، فرآیند عضو اتحادیه وارد میشود  هایکشور  ی ازیککه محصولی به  هنگامی

نسبت به  اختراعساخت آن محصول از حمایت حق اختراع برخوردار است، صاحب حق 

، بر اساس واردکنندهکه طبق قانون کشور برخوردار است  یمحصول موردنظر از تمامی حقوق

 . به او اعطا شده است ،ی که در آن کشور تولید شدهتبه محصوال با توجه و اختراع فرآیند

 

 خامس 5ده ما

 های صنعتی()طرح

 های صنعتی باید در تمام کشورهای عضو اتحادیه حمایت شوند.طرح

 

 6ماده 

 )عالئم: شرایط ثبت؛ استقالل حمایت از عالمت واحد در کشورهای مختلف( 
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شرایط تشکیل پرونده و ثبت عالمت تجاری در هر یک از کشورهای اتحادیه، طبق  (1)

 تعیین میشود.قانون داخلی آن کشور 

یکی ی یکی از کشورهای اتحادیه در ی ثبت عالمتی که توسط تبعهولیکن اظهارنامه (2)

میشود، به این دلیل که درخواست ثبت یا تمدید  تقدیماتحادیه های کشور دیگر از 

 .کشور مبدأ الزم االجرا نشده است، رد یا ابطال نمیگردد هنوز در

، از باشدعالمتی که به طور صحیح در یکی از کشورهای اتحادیه به ثبت رسیده  (3)

 ،اندعالمتهایی که در سایر کشورهای عضو اتحادیه از جمله کشور مبدأ به ثبت رسیده

 مستقل خواهد بود.

 

 رمکرّ   6ماده 

 مشهور()عالئم: عالئم 

مملکت اجازه  آن در صورتی که مقررات که نمایندعضو اتحادیه تعهد می کشورهای -1

یا باطل  مردودی را ثبت یک عالمت تجار ،و یا بر حسب تقاضای ذینفع -سا أر  -دهد 

دیگر ای باشد که باعث ایجاد اشتباه با ترجمه در صورتی که عین یا تقلید یا ،نمایند

عنوان عالمت شخصی که مجاز  کشور ثبت به صالح شود که از طرف مقامات یعالئم

عین آن  ءِ و برای اشیا شناخته شده باشد به استفاده از مزایای این کنوانسیون است،

عالمت عین چنین  آن قسمت اصلی و در صورتی که ؛شود هیا مشابه آن به کار برد

باشد که باعث ایجاد اشتباه با آن گردد به همان  باشد و یا تقلیدی مشهوری عالمت

  .ترتیب رفتار خواهد شد

. اعطا گردد از تاریخ ثبت هسال پنجاقل حدمهلت یک  عالئم بایدبرای تقاضای ابطال این  -2

 استفاده از کشورهای عضو اتحادیه باید مهلتی مقرر کنند که در طول آن، ممنوعیت

 تقاضا شود.  نیز

معین  مهلتی اند،نیت به ثبت رسیده ءبرای درخواست ابطال عالمتهایی که با سو -3

  .نخواهد شد
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 لثثا  6ماده 

 رسمی، و عالئم سازمانهای بین دولتی( انگهای)ممنوعیتهای ناظر به نشانهای مملکتی، 

1-  

 های نظامی،نشاناستعمال  توافق مینمایند که ثبت یاممالک عضو اتحادیه )الف( 

، عالئم رسمی کنترل عضو اتحادیه کشورهای مملکتیِ ها و سایر عالمتها و نشانهای پرچم

 نقطه ازگونه تقلید هر  و همچنین و تضمین که توسط آنها مورد استفاده قرار میگیرد،

در  ،عالمتعناصر  خواه به عنوان ،یعالمت تجارخواه به عنوان زادگی نظر اشرافی و نجیب

 یبه وسیله رانشده باشد  صورتی که اجازه استعمال آن از طرف مقامات صالحه صادر

 .نمایند باطلیا  کردهاتخاذ تدابیر الزم ممنوع 

نشانهای مملکتی،  ها و دیگر)ب( مقررات بند الف به طور یکسان بر نشانهای نظامی، پرچم

دولتی که یک یا چند کشور اتحادیه بین المللیعالئم اختصاری و اسامی سازمانهای بین

، عالئم ها و دیگر نشانهااستثنای نشانهای نظامی، پرچم ، بهعضو آن )سازمان( هستند

اجرا شده و اند، المللی تحت اجرا بودهکه قبالً طبق قراردادهای بین اختصاری و اسامی

  حمایت از آنها تضمین میشود.

د، در صورتی نرا اعمال کن (ب)مقررات بند  ندنیست کشورهای اتحادیه ملزمهیچ یک از )ج( 

در  کنوانسیون را شدناالجپیش از الزمکه حقوِق با حسن نیت  دارندگان بین به تبعیض که

کشورهای عضو اتحادیه ملزم به اعمال  .منجر شود عضو کسب شده است آن کشورِ 

ی مذکور در بند الف طبیعتی که به عموم مقررات مذکور نیستند وقتی که ثبت یا استفاده

ها، نشانها، عالئم نشان دهد که ارتباطی بین سازمان مربوطه و نشانهای نظامی، پرچم

ثبتی عموم را در مورد  اختصاری و اسامی وجود دارد نداشته باشد، یا اگر چنین استفاده یا

 کننده )از عالمت( گمراه نمیسازد.  ارتباط بین سازمان و استفاده

 که در مواردی استفقط  انگهای رسمی کنترل و تضمینو عالئم ممنوعیت استعمال  -2

  .دنکار برده شو مشابه آن کاال به یکسان یا کاالهایی آن بر روی دهندهعالئم تشکیل

 



 

 
 
 

14 
 

3-  

 )الف( 

طریق  از متقابالً  توافق میکنند کهعضو اتحادیه  ، کشورهایاجرای این مقرراتبرای 

انگها و عالئم رسمی و  نشانهای مملکتیفهرست   ،دفتر بین المللیواحد میانجیگری 

حاضر  یادهیا در حدودی تحت حمایت م مطلقاً خواهند را که می یکنترل و تضمین

برای  ،دهد ممکن است در این فهرستها رخبعدها که  تغییراتیقرار دهند و همچنین 

 در موقع مناسب هر یک از ممالک عضو اتحادیه نمایند.اطالع یکدیگر ارسال 

با این وجود چنین تعاملی  قرار خواهد داد. رستهای دریافتی را در دسترس عمومفه

 .الزامی نیستدر مورد نشانهای مملکتی 

ها، دیگر نشانها، این ماده تنها بر نشانهای نظامی، پرچم 1)ب( مقررات قسمت ب بند 

، زیرا میشوداعمال المللی بین دولتی عالئم اختصاری و اسامی سازمانهای بین

با  المللیالمللی بین دولتی تنها از طریق واحد میانجیگیری دفتر بینسازمانهای بین

  .اندمرتبط گردیدهکشورهای اتحادیه 

 

 ،اطالعیه ماه از تاریخ دریافت 12تواند در مهلت هر یک از ممالک عضو اتحادیه می -4

کشور یا دفتر بین المللی به  از طریق واحد میانجیگریایرادهای احتمالی خود را 

 ارسال نماید. مربوطه  المللی بین دولتیسازمان بین

 نشانهاییشامل  فقط 1مقررات پیش بینی شده در بند  - نشانهای مملکتیدر مورد   -5

  .باشد به ثبت رسیده 1925خواهد بود که بعد از تاریخ ششم نوامبر 

کشورهای  ها و در مورد انگها و عالئم رسمیدر مورد نشانهای مملکتی به جز پرچم -6

یگر نشانها، عالئم اختصاری و ها، و دو در مورد نشانهای نظامی، پرچم ،اتحادیه

اعمال  عالمتهاییبر این مقررات فقط ، المللی بین دولتیاسامی سازمانهای بین

به ثبت رسیده  3بند  مذکور در یپس از دریافت اطالعیه از دو ماهبیش  میشود که

  ند.باش

که قبل از تاریخ  حتی عالمتهایی کشورها از این حق برخوردارند که ،نیت ءدر صورت سو -7

 دنباشنشانهای مملکتی، عالئم رسمی و انگها به ثبت رسیده و دارای  1925نوامبر  6

 .نمایند ابطال را
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ئم رسمی و عال استفاده از نشانهای مملکتی،که به آنها اجازه  کشورهااتباع هر یک از  -8

حتی اگر  ،توانند آنها را مورد استفاده قرار دهندمی، باشدانگهای کشورشان داده شده 

 باشند. و انگهای سایر کشورها عالئمنشانها،  مشابه با

کشورهای  که استفاده از نشانهای نظامیِ  نمایندک عضو اتحادیه تعهد میممال  -9

مزبور  نشانهایدر صورتی که استعمال عضو اتحادیه را در تجارت ممنوع سازند، 

 .محصوالت گردد أدر مورد مبد سردرگمیباعث ایجاد 

 6ی قسمت ب ماده 3کشورها مقررات بند مقررات فوق مانع آن نخواهد بود که  -10

به طور غیرمجاز عالئمی است که  ا ابطال ثبتی ردحق  کنند که شاملخامس را اعمال 

و انگها و عالئم رسمی  ها و دیگر نشانهای مملکتینشانهای نظامی، پرچم حاوی

 شده است.عضو اتحادیه استفاده  کشورهاییکی از  هستند که در

 

 رابع  6ماده 

 )عالئم: انتقال عالئم(

 باشدمعتبر  زمانیواگذاری یک عالمت  ،اگر به موجب مقررات یکی از ممالک عضو اتحادیه - 1

برای این که  ،صورت گیردبه آن تعلق دارد  که عالمت یسسه یا تجارتؤبا واگذاری م که توأمان

 که آن قسمت از موسسه یا تجارت که در مملکت مزبور واقع اعتبار آن محرز گردد کافی است

واگذار شده به  عالمتِ  تحتِ  محصوالتِ تولید یا فروش  حق انحصاریهمراه با  ،است شده

  .انتقال گیرنده واگذار گردد

 

معتبر  این اصل ممالک عضو اتحادیه را مکلف نخواهد کرد که واگذاری عالمتی را -2

در  مردم مخصوصاً  سردرگمیگیرنده باعث که استعمال آن از طرف انتقال بشناسند

 .قرار دارندکه تحت آن عالمت بشود نوع یا صفات اساسی محصوالتی  أ،تشخیص مبد مورد
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 خامس 6ماده 

اند در یک کشور )عالئم: حمایت از عالئمی که در یکی از کشورهای عضو اتحادیه به ثبت رسیده

 دیگر عضو اتحادیه(

 الف( 

، باید برای تشکیل باشددرستی در کشور مبدأ به ثبت رسیده عالمتی که بههر  (1)

همان صورتی که در کشورهای دیگر عضو اتحادیه بوده ی ثبت و حمایت به پرونده

حق شرطهایی که در این ماده مورد اشاره قرار  رعایت است پذیرفته شود، منوط به

ی ی گواهینامهگرفته است. چنین کشورهایی باید پیش از اقدام به ثبت نهایی، تهیه

. هیچ نمایند الزامی را ثبت در کشور مبدأ که توسط مقام صالح صادر شده باشد

 ی مذکور الزم نیست.تصدیقی برای گواهینامه

در آن تأسیسات تجاری یا  ،حادیه است که متقاضی ثبتکشور مبدأ کشور عضو اتّ   (2)

، استحادیه چنین تأسیساتی در اتّ فاقد صنعتی واقعی و مؤثر داشته باشد، یا اگر 

ر اتحادیه اقامتگاه ندارد، کشوری از اتحادیه که متقاضی در آن اقامتگاه دارد، یا اگر د

 ی آن است، کشور مبدأ محسوب میشود.کشوری از اتحادیه که متقاضی تبعه

نه از ثبتشان جلوگیری میشود و  ،اندمورد اشاره قرار گرفتهاین ماده  درعالئم تجاری که  ب(

 د به جز در موارد زیر:میگردن ابطالنه 

ی اشخاص ثالث در کشوری که حمایت در آن مکتسبه. وقتی که طبیعتاً موجب نقض حقوق 1

 عا شده است میباشند.ادّ 

هایی تشکیل از عالئم یا نشانه منحصراً تمایزبخشی بوده یا ویژگی . وقتی که فاقد هرگونه 2

هدف موردنظر، ارزش، محل مبدأ  ت برای تعیین نوع، کیفیت، کمیت،د که در تجار باشن شده

های ثابت تجاری رویه قوانین و در زبان رایج آن کشور یا درد یا نکاالها، یا زمان تولید به کار میرو

  .دنشده باش و عادی یمعمولدر کشوری که حمایت در آن ادعا شده است، 

موجب فریب . وقتی که با اخالق حسنه و نظم عمومی مخالف بوده و به طور خاص ذاتاً 3

. عالمتی که صرفاً با مقررات ثبت عالمت مطابقت ندارد، مخالف با نظم عموم میشوند

 ره مرتبط با نظم عمومی باشد.عمومی محسوب نمیشود مگر اینکه خود آن مقرّ 
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 مکرر است. 10ی ولیکن این مقرره منوط به اِعمال ماده

  ج(

هست یا خیر، باید تمام شرایط واقعی درنظر در تعیین اینکه آیا یک عالمت قابل حمایت . 1

 گرفته شود؛ به خصوص مدت زمانی که عالمت مورد استفاده قرار گرفته است.

که با عالئم تجاری  رد کرد به این دلیل صرفاً نباید ثبت عالمت در سایر کشورهای اتحادیه را . 2

عالمت را تغییر  یتمایزبخشی ی عناصری که خصیصهتنها از جنبهکشور مبدأ مورد حمایت ِ

تحت تأثیر قرار  مبدأ مذکور ثبت شده استو هویت آن را به شکلی که در کشور  نمیدهند

 .تفاوت دارند ،دنمیده

 د(

آن را  از عالمتی که حمایت ، در صورتی کههیچ شخصی از مقررات این ماده منتفع نخواهد شد

 باشد. نرسیدهثبت  به اّدعا میکند، در کشور مبدأ

 ه(

ثبت در دیگر  تمدیدثبت عالمت درکشور مبدأ، متضمن تعهد بر  تمدیدولیکن در هیچ مورد، 

 .باشدنمی کشورهای اتحادیه که عالمت در آنها ثبت شده است

حق اولویت  ،اندتسلیم شده 4ی ماده مقّرر درهای ثبت عالئم که در مدت ( در اظهارنامهو

 واجد اثربعد از انقضای چنین مدتی  ثبت، در کشور مبدأ ماند، حتی اگرمیبدون تغییر باقی 

 .گردد

 

 سادس 6ماده 

 )عالئم: عالئم خدماتی(

هستند. این کشورها ملزم به ایجاد  به حمایت از عالئم خدماتی متعهد کشورهای اتحادیه

 .باشندنمیامکان ثبت چنین عالئمی 
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 سابع 6ماده 

 ی مالک(مالک بدون اجازه ینمایندهعامل یا )عالئم: ثبت به نام 

ی عالمت در یکی از کشورهای عضو اتحادیه، بدون اجازه ی مالکِ اگر عامل یا نماینده -1

، مالک از حق ثبت دهد تقاضایدر یک یا چند کشور عضو اتحادیه مالک به نام خود 

مخالفت با تقاضای ثبت یا درخواست لغو آن برخوردار خواهد بود، یا اگر قانون آن کشور 

هد مگر اینکه عامل یا نماینده را به نفع خود انتقال د مذکور اجازه دهد، میتواند ثبت

 .نمایدعمل خود را توجیه 

، از حق مخالفت با استفاده از عالمت خود 1مالک عالمت باید مطابق با مقررات بند  -2

نداده ای را اجازه چنین استفاده در صورتی که باشد،توسط عامل یا نماینده برخوردار 

 .باشد

حق خود  ،که مالک بتواند در آن مدت ایمنصفانه داخلی مدت زمان میتوان در قوانین -3

 تعیین کرد.  کنددر این ماده را  اِعمال 

 

 7ماده 

 )عالئم: طبیعت کاالهایی که عالمت بر آنها درج میشود(

مورد مانع ثبت تواند در هیچ نمی ی باید روی آن گذارده شودتجار محصول که عالمت طبیعت

  د.عالمت مزبور شو

 

 رمکرّ  7ماده 

 )عالئم: عالئم جمعی(

ق به متعلّ  جمعیِ  عالئم ینمایند اظهارنامهممالک عضو اتحادیه تعهد می -1

بپذیرند و از آن  را نیست أجودشان بر خالف قوانین مملکت مبداجتماعاتی که و

  .یا تجارتی نباشند حتی اگر این اجتماعات دارای یک موسسه صنعتی کنند،حمایت 
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بوده و  شرایط خصوصی حمایت از عالمت جمعی مختار تعیینهر یک از ممالک در  -2

آن امتناع  تواند از حمایتمت بر خالف مصالح عمومی باشد میدر صورتی که این عال

  .نماید

قانون  توان از هیچ اجتماعی که وجود آن بر خالفاین عالمتها را نمی از کن حمایتیلو -3

مورد  در آن که حمایت کشوریمزبور در علت که اجتماع  به این نیست، أکشور مبد

باشد نمی مزبور کشوریا این که تشکیل آن بر حسب قوانین  نبودهست مستقر تقاضا

 دریغ نمود. 

 

 8ماده   

 های تجاری()نام

 اینکه نام تجاری باید در تمامی کشورهای عضو اتحادیه مورد حمایت قرار گیرد بدونیک 

 چهچه بخشی از عالمت تجاری باشد  آن وجود داشته باشد و یا ثبت بر تشکیل پرونده یالزام

 نباشد. 

 

 9ماده 

نی حاوی )عالئم، نامهای تجاری: توقیف، واردات، و غیره نسبت به کاالهایی که به طور غیرقانو

 یک عالمت یا نام تجاری هستند.(

در  ،دی بر آن زده شده باشنام تجار ی یاتجارعالمت  ،هر محصولی که بر خالف مقررات -1

از حق حمایت  در آن عالمت یا نام مزبور عضو اتحادیه که کشورهای بهموقع ورود 

  .شد ضبط و توقیف خواهد ،قانونی برخوردار است

 کشوری در و یا گذاری غیر قانونی در آن صورت گرفتهکه عالمت کشوریدر  یاتوقیف  -2

 .به عمل خواهد آمد ،که محصول به آن وارد شده است

تقاضای طرف  یا تقاضای هر مقام صالح دیگر یا به دادستانتوقیف بر حسب تقاضای   -3

هر کشور به عمل خواهد  یا حقوقی مطابق مقررات داخلی حقیقیذینفع اعم از شخص 

 .آمد
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 حال ترانزیتد که در ننک تیقامات مربوطه مکلف نیستند اقدام به توقیف محصوالم  -4

 .هستند

به جای  ،نماید ممنوع کشورتوقیف را در موقع ورود کاال به آن  کشوریاگر قوانین   -5

کشور  مزبور را در داخل کاالی اینکه به آن کشور ممنوع خواهد شد یا ورود کاال ،توقیف

  .توقیف خواهند نمود

نه  ورود کاال و ساختن توقیف در موقع ورود و نه ممنوع اگر قوانین یک کشور نه  -6

به اصالح قوانین  تا وقتی اقدام ،هیچ کدام را مجاز نداند ،کشور توقیف کاال در داخل

اتباع  برای آن کشور قانون تدابیر و وسایلی که ،این منظور بشودمزبور برای نیل به 

  .خواهد شد فوقمقررات  جایگزینوضع کرده است،  یموارد چنیندر  آن کشور

 

 10ماده 

های های غیرواقعی: توقیف، واردات و غیره نسبت به کاالهایی که حاوی نشانه)نشانه

 ی خود هستند.(  تولیدکنندهی منبع یا هویت غیرواقعی درباره

ی منبع ی مستقیم یا غیرمستقیم از نشانهدر موارد استفاده مقررات ماده قبل -1

  غیرواقعی محصوالت یا هویت تولیدکننده، سازنده یا تاجر به کار میرود.

 ،مشغول به تولید ، اعم از شخص حقیقی یا حقوقی، کهیا تاجر ، سازندهندههر تولیدکن -2

ان عنو ب بهکه به تقلّ مستقر است  یدر محلّ  بوده و این محصول ساخت یا تجارت

که این محل در آن واقع است و یا  مستقر است ایذکر شده یا در ناحیه أمبد محلّ 

که نشانی  است و یا در کشوری ب نام آن ذکر گردیدهکه به تقلّ استقرار دارد  کشوری در

  .شودمی محسوبذینفع  ،ر گرفته استاستفاده قرامورد  غیرواقعی أمبد

 

 مکرر 10ماده 

 )رقابت غیرمنصفانه(

 

از اتباع  حمایت مؤثری رقابت نامشروع در برابرفند عضو اتحادیه مکلّ  کشورهای  -1

 .به عمل آورند اتحادیه
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رقابت صنعت یا تجارت انجام گیرد  یشرافتمندانه هر رقابتی که بر خالف معمولِ   -2

  .شودنامشروع تلقی می

 :اعمال زیر باید ممنوع گردد به طور خاص -3

 ،سسهؤم در خصوص ءکه ممکن است به نحوی از انحا از این دست هر عملی -

 سردرگمیموجب به نحوی از انحاء صنعتی یا تجارتی رقیب  هاییا فعالیت محصوالت

 .شود

محصوالت  ،سهّس ؤکه ممکن است باعث تزلزل اعتبار ماظهارات خالف واقع در تجارت  -

  د.تجارتی رقیب گردیا فعالیت صنعتی  یا

ها و اظهاراتی که استفاده از آنها در جریان تجارت موجب گمراهی عموم در نشانه -

 شود.  محصوالتها، تناسب با هدف، یا کمیت خصوص طبیعت، فرآیند تولید، ویژگی

 

 

 ثالث 10ماده 

جبران خسارت، حق های غیرواقعی، رقابت غیرمنصفانه: )عالئم، نامهای تجاری، نشانه

 دعوی( یاقامه

مراجع قانونی خاصی برای  نمایند وسایل مراجعه بهممالک عضو اتحادیه تعهد می -1

اتباع سایر  ر را برایمکرّ  10 و 10و  9اعمال مذکور در مواد  یکلیه با ثرؤم یمقابله

  .مین کنندأممالک عضو اتحادیه ت

 

صاحبان  یهانجمنهایی که نمایند نمایند که به سندیکاها وبه عالوه تعهد می  -2

و وجود آنان بر خالف مقررات مملکتشان  بوده ار ذینفعتولیدکنندگان و یا تجّ  ،صنایع

که  یدر حدود ،رمکرّ  10و  10و  9عملیات مذکور در مواد  مقابله بابه منظور  ،نیست

سندیکاها و شرکتهای خود اجازه  ست بهمورد تقاضادر آن حمایت که  کشوریمقررات 

 را اعطا کنند. اداریمقامات نزد یا  هادر دادگاهی دعوا ی اقامهاجازه ،دهدمی

 



 

 
 
 

22 
 

 

 11ماده 

ت در نمایشگاه)اختراعات، نمونه اشیاء مفید، طرح
ّ
های های صنعتی، عالئم: حمایت موق

 (نالمللی معیّ بین

 اخذ یتاختراعاتی که قابلاز  ،داخلی خود قانون با مطابق باید عضو اتحادیه کشورهای -1

صنعتی  یطرحها - اشیاء مفید هاینمونه از و همچنین را دارند،اختراع  یگواهینامه

المللی و یا سمی بینهای ر در نمایشگاهکه  محصوالتی تجاری عالئمو نیز 

نمایش اتحادیه  عضو کشورهایدر یکی از شده به رسمیت شناخته یهانمایشگاه

 قت به عمل آورند.حمایت مو اند،شده داده

2-  
ّ
ادعای  اگر بعداً  د. را تمدید نخواهد کر  4در ماده  رهای مقر ت مهلتاین حمایت موق

اریخ ورود محصول به ابتدای مهلت را از ت میتوانند کشورهر  مقامات شود، حق تقدم

 قرار دهند.نمایشگاه 

را که  یاسناد ،مورد نمایش و تاریخ آن ءِ هویت شی مدرکتواند به عنوان می کشورهر  -3

  .دهد مطالبه کندمی الزم تشخیص

 

 

 

 12ماده 

 مّلی مالکیت صنعتی(ی ویژه)خدمات 

 

مالکیت  مخصوص خدماتنماید که عضو اتحادیه تعهد می کشورهاییک از هر   -1

اختراع و  هایگواهینامهرسانی در خصوص ی برای اطالعمرکز یو یک ادارهصنعتی 

عموم را به ی عالمتهای تجار صنعتی و همچنین یو طرحهای اشیاء مفید نمونه

 .تأسیس کند

منتشر  اً مراتب زیر را مرتب  د.ه یک نشریه رسمی منتشر خواهد نمواین دایر   -2

  :خواهد کرد
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اختراع صادره با ذکر مختصری از عالئم  هایگواهینامه مالکاناسامی  الف(

  .مشخصات اختراعات ثبت شده و

 .شدهی ثبتای از عالمتهانمونهب( 

 

 13ماده 

 اتحادیه()مجمع 

 

1-   

اتحادیه باید مجمعی متشکل از کشورهای اتحادیه داشته باشد که به مواد )الف( 

 متعهد هستند. 17تا  13

ی یک نماینده مساعدتداشته باشد که از  نمایندهیک )ب( دولت هر کشور باید 

 .باشدجایگزین، مشاوران و کارشناسان نیز برخوردار 

 ی دولتی است که آن را منصوب کرده است.بر عهده هیئت نمایندگی مخارج)ج( 

 

2-  

 )الف( مجمع باید:

I. ی اتحادیه و در خصوص تمام موضوعات مربوط به حفاظت و توسعه

 این کنوانسیون اتخاذ تصمیم نماید،اِعمال 

II.  هایی را به دستورالعملبازنگری،  کنفرانسسازی برای آمادهدر خصوص

که در  "(المللیدفتر بین"المللی مالکیت فکری )از اینجا به بعد دفتر بین

فکری )از اینجا به بعد  کنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالکیت

از  ی نیزشرح دقیقو  کردهمورد اشاره قرار گرفته است، ارائه "سازمان"( 

یستند، نملتزم  17تا  13ه به مواد از کشورهای اتحادیه ک یکرات هر نظ

 ،کندتهیه 

III.  و تأیید  بررسیفعالیتها و گزارشهای دبیرکل سازمان در مورد اتحادیه را

ی موضوعات مشمول صالحیت کرده و تمامی دستورات الزم درباره

 د،به او ارائه نمایاتحادیه را 

IV. مجمع را انتخاب نماید،ی اجرایی اعضای کمیته 
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V. وراتی و تأیید نموده و دست بررسیی اجرایی را فعالیتهای و گزارشهای کمیته

 را به این کمیته ارائه کند،

VI. ی هر دو سال یکبار آن را تصویب ی کمیته را تعیین کرده و بودجهبرنامه

 ید،نموده و حسابهای نهایی آن را نیز تأیید نما

VII.  اتحادیه را تصویب نماید،رات مالی مقر 

VIII.  های کارشناسی و کارگروههایی متناسب با نیل به اهداف کمیتهبه تأسیس

 ،اقدام نمایداتحادیه 

IX.  تعیین کند که کدام یک از کشورهای خارج از اتحادیه و کدام یک از

و غیردولتی برای حضور در نشستهای دولتی المللی بینسازمانهای بین

 اند.پذیرفته شدهمجمع به عنوان ناظر 

X.  نماید،را تصویب  17تا  13اصالحات مربوط به مواد 

XI. اتحادیه مناسب است را  هر نوع اقدام مناسب دیگر که برای سایر اهداف

 اتخاذ کند،

XII. انسیون مناسب هستند را انجام دهد،دیگر اعمالی که طبق این کنو 

XIII. در صورت اند، حقوقی را که در کنوانسیون تأسیس سازمان تعیین شده

 پذیرش آن، به اجرا گذارد.

ی سازمان نیز ی تحت ادارههاموضوعاتی که برای سایر اتحادیه درخصوص)ب( 

سازمان  هماهنگیی کمیته مشورت ، مجمع باید پس از استماعسودمند است

 اتخاذ تصمیم نماید.

 

3-  

میتواند یک کشور را نمایندگی هر نماینده تنها مطابق با مقررات بند )ب(،  )الف(

 کند.

مشترک که  گروهکشورهای اتحادیه که تحت شرایط قراردادهای خاص در یک )ب( 

آن  اند،قرار گرفته ی مخصوص مالکیت صنعتی استی خدمات ملّ خصیصهدارای 

توسط  طول مذاکراتد مشترکاً در ناشاره شده است، میتوان 12ی طور که در ماده

  هایشان نمایندگی شوند.یکی از شماره

4-  
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 )الف( هر کشور عضو مجمع فقط یک حق رأی خواهد داشت.

 ی یک دوم کشورهای عضو مجمع است.)ب( حد نصاب آرا به اندازه

ای تعداد کشورهای حضوریافته کمتر )ج( با وجود مقررات بند )ب(، اگر در هر جلسه

، برسدیک سوم یا بیش از یک سوم کشورهای عضو مجمع به اّما  باشداز یک دوم 

آیین استثنای تصمیمات مربوط به  بهاّما گیری کند مجمع میتواند تصمیم

که  االجرا میشوندالزم  در صورتیتنها  که تمامی این تصمیمات ،خود دادرسی

المللی باید تصمیمات دفتر بین .تکمیل گردد در سطور بعدمندرج  شرایط

ای ندارند مخابره کرده مذکور را به آن دسته از کشورهای عضو مجمع که نماینده

خود یا  رأیبه صورت کتبی، و آنها را دعوت کند تا در ظرف سه ماه از تاریخ مخابره، 

نقضای این مدت، تعداد کشورهایی که اگر در ااز دادن رأی را اعالم نمایند. امتناع 

اند، به تعداد کشورهای غایبی که در رأی خود یا امتناع از دادن رأی را اعالم کرده

، این برسد اندجلسه شرکت نداشته و در رسیدن به حد نصاب محاسبه نشده

 االجرا شده به این شرط که اکثریت الزم همچنان حاصل باشد.تصمیمات الزم

 ، تصمیمات مجمع باید دو سوم آرا را کسب نماید.17ماده  2طبق مقررات بند )د( 

 )ه( امتناع از رأی دادن جزء آرا محاسبه نمیشود.

 

(5) 

 )الف( طبق مقررات بند )ب(، یک نماینده تنها میتواند به نام یک کشور رأی دهد.

رفتند، باید به ( مورد اشاره قرار گ3ی ))ب( کشورهای اتحادیه که در بند ب شماره

ی مجمع اعزام را به جلسه شانکّلی تالش کنند تا نمایندگان خود اصلعنوان یک 

ی خود را ولیکن اگر به دالیل استثنایی هر کدام از کشورها نتواند نماینده کنند.

اختیار رأی به نام خود را میدهد، به  ی یکی دیگر از کشورهااعزام کند، به نماینده

این  رأی دهد. دیگر تنها به نمایندگی از یک کشورهیئت نمایندگی شرط آنکه هر 

میرسد دهی، باید طی سندی که به امضای رئیس کشور یا وزیر صالح اختیار رأی

 اعطا شود.

 

کشورهای عضو اتحادیه که عضو مجمع نیستند، باید در نشستهای مجمع  (6)

 به عنوان ناظر حضور داشته باشند.
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(7)  

ای عادی دوم تقویمی با فراخوان دبیرکل یک بار جلسه هر سالمجمع باید در )الف( 

فقدان شرایط استثنایی، در طول همان مدت و در همان صورت تشکیل داده که در 

 مجمع عمومی سازمان باشد. مکانِ 

ی اجرایی یا درخواست یک )ب( مجمع باید با فراخوان دبیرکل و به درخواست کمیته

 العاده تشکیل دهد.ای فوقمجمع جلسهچهارم کشورهای عضو 

 مخصوص به خود را داشته باشد. مقررات آیین دادرسیمجمع باید  (8)

 

 14ماده 

 ی اجرایی()کمیته

 ی اجرایی داشته باشد.مجمع باید یک کمیته -1

2-  

ی اجرایی متشکل از کشورهایی است که توسط مجمع از بین کشورهای عضو )الف( کمیته

آن واقع شده است، باید طبق  به عالوه کشوری که سازمان در مقر اند.انتخاب شدهمجمع 

 ، یک کرسی با لحاظ سمت در کمیته داشته باشد.16ماده  7مقررات قسمت ب بند 

ی اجرایی، یک نماینده خواهد داشت که از دولت هر یک از کشورهای عضو کمیته )ب(

 کارشناسان برخوردار خواهد بود.مساعدت نمایندگان جایگزین، مشاوران و 

 )ج( مخارج هیئت نمایندگی توسط دولتی که آن را منصوب کرده است تأمین میشود.

 

تعداد یک چهارم کشورهای عضو  بهی اجرایی باید تعداد کشورهای عضو کمیته  -3

باقی بعد از تقسیم به چهار تعدادی که ها، در احتساب تکمیل تعداد صندلی مجمع باشد.

 د.محاسبه نمیشود بمان

توجه معقولی به توزیع جغرافیایی  ی اجرایی، مجمع بایددر انتخاب اعضای کمیته -4

 اندایجاد شده در رابطه با اتحادیهکه منصفانه و نیاز کشورهای طرف قراردادهای خاص 

 د.نی اجرایی باشی کمیتهدهندهتشکیلداشته باشد که از بین کشورهای 

5-  
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را انتخاب کرده است تا  اوی مجمعی که ی اجرایی باید از پایان جلسههر عضو کمیته)الف( 

 کند. انجام وظیفهمجمع  بعدیی عادی جلسهپایان 

حداکثر دو سوم اعضای بالمانع است، اّما تنها تا  ی اجراییاعضای کمیتهانتخاب مجّدد )ب( 

 .مجمع میتوانند مجدداً انتخاب شوند

)ج( مجمع باید جزئیات مربوط به قوانین حاکم بر انتخابات و انتخاب مجّدد احتمالی اعضای 

 ی اجرایی را مقّرر کند.کمیته

 ی اجرایی باید:میتهک -6

i. ی مجمع را تهیه کند؛پیشنویس دستور جلسه 

ii.  ی اتحادیه که ی دوساالنهی پیشنویس و بودجهبرنامه خصوصپیشنهاداتی در

 ؛را به مجمع ارائه نماید توسط دبیرکل آماده شده است

iii. )حذف شده( 

iv. به همراه اظهار نظرات ای دبیرکل و گزارش بازرسی ساالنه از حسابها را گزارشهای دوره

  مناسب به مجمع ارسال کند؛

v.  های اتحادیه توسط برای کسب اطمینان از اجرای برنامه که اقدامات ضروریتمامی

ی دبیرکل مطابق با تصمیمات مجمع و با توجه به شرایطی که در بین دو جلسه

 آید را اتخاذ کند؛ مجمع پیش می

vi. .دیگر وظایفی که طبق این کنوانسیون به کمیته اختصاص دارد را اجرا کند 

ی سازمان نیز سودمند های تحت ادارهموضوعاتی که برای سایر اتحادیهدرخصوص )ب( 

ی هماهنگی سازمان اتخاذ تصمیم ی اجرایی باید پس از استماع مشورت کمیتهاست، کمیته

 نماید.

7-  

ای عادی تشکیل داده که جلسه ی اجرایی باید یک بار در سال با فراخوان دبیرکلکمیته)الف( 

 ی هماهنگی سازمان باشد. کمیتهمکان  همان ی زمانی و دردورههمان ترجیحاً در 

با ابتکار خود یا به درخواست رئیس یا یک چهارم  و ی اجرایی باید با فراخوان دبیرکل،)ب( کمیته

 .ای فوق العاده تشکیل دهدیک بار در سال جلسه ،اعضاء
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8-  

 رأی برخوردار است. حق ی اجرایی از یککشور عضو کمیته)الف( هر 

 .را تشکیل میدهندحد نصاب ی اجرایی اعضای کمیتهیک دوم )ب( 

 ی آرا اخذ میشود.)ج( تصمیمات با اکثریت ساده

 )د( امتناع از رأی دادن، جزء آرا محاسبه نمیشود.

 و تنها یک کشور را نمایندگی کند. کشور رأی داده یک میتواند به نام )ه( هر نماینده تنها 

ی اجرایی نیستند، به عنوان ناظر در جلسات کمیته کشورهای اتحادیه که عضو کمیته -9

 پذیرفته خواهند شد.

 ی خود را خواهد داشت.ی اجرایی، آیین دادرسی ویژهکمیته -10

 

 15ماده 

 المللی()دفتر بین

 

(1) 

ی دفتر است که ادامهالمللی دفتر بین یبر عهدهمربوط به اتحادیه  اداریِ  وظایِف انجام )الف( 

ثار کنوانسیون بین با ای است که همراهاتحادیه و متحد با دفتر اتحادیه المللی حمایت از آ

 ادبی و هنری وضع شده است. 

گاه نماید.المللی باید دبیرخانه را از ارگانهای به طور خاص، دفتر بین)ب(   مختلف اتحادیه آ

 ی اتحادیه نیز خواهد بود.)ج( دبیرکل سازمان، دبیر اجرایی اتحادیه و نماینده

المللی باید اطالعات راجع به حمایت از مالکیت صنعتی را جمع آوری و منتشر ( دفتر بین2)

ی هر یک از کشورهای اتحادیه باید فوراً تمامی قوانین و متون رسمی جدید درباره نماید.

 نشریاتبه عالوه باید تمامی المللی مخابره کند. حمایت از مالکیت صنعتی را به دفتر بین

ارتباط مستقیم با حمایت از مالکیت صنعتی خدمات حمایت از مالکیت صنعتی خود را که 

  .کنددفتر آماده  این را برایالمللی برای این امر مفید است دفتر بینداشته و از نظر 

 ماهانه منتشر کند. ینشریه المللی باید یک( دفتر بین3)
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باید به تقاضای هر یک از کشورهای عضو اتحادیه، اطالعات مربوط به  المللی( دفتر بین4)

 هد. حمایت از مالکیت صنعتی را در اختیار آن کشور قرار د

المللی باید پژوهشهای الزم را انجام داده و خدماتی که برای تسهیل حمایت از ( دفتر بین5)

 ارائه نماید.مالکیت صنعتی طراحی شده است را 

( دبیر کل و هر یک از کارکنانی که توسط او تعیین میشوند باید بدون داشتن حق رأی در 6)

 شرکت کنند. ی کارشناسی یا کارگروه دیگرکمیتهی اجرایی و هر تمامی جلسات مجمع، کمیته

این هیئتها  ارکنانی که توسط او تعیین میشوند، از لحاظ سمت، منشیدبیرکل و هر یک از ک

 . هستند

(7 ) 

ی اجرایی، المللی باید طبق دستورالعملهای مجمع و در همکاری با کمیته)الف( دفتر بین

 را فراهم آورد. 17تا  13ری مقررات کنوانسیون به جز مواد تدارکات الزم برای کنفرانسهای بازنگ

المللی بین دولتی المللی باید با سازمانهای بین دولتی و سازمانهای بین)ب( دفتر بین

 ی تدارکات کنفرانسهای بازنگری مشورت کند.درباره

حق رأی در مذاکرات این اند باید بدون )ج( دبیر کل و اشخاصی که توسط او تعیین شده

 شرکت کنند. کنفرانسها

 .انجام دهددیگری که به او تفویض شده است را هر امر المللی باید ( دفتر بین8)

 

 

 16ماده 

 امور مالی()

(1) 

 )الف( اتحادیه باید بودجه داشته باشد.

اتحادیه، مشارکت آن در مخصوص های ی اتحادیه شامل درآمدها و هزینه)ب( بودجه

و در جایی که مناسب باشد، مبلغ در دسترس برای  ،هاهای معمول اتحادیهی هزینهبودجه

 سازمانهاست. ی کنفرانسبودجه

ی بلکه به یک یا چند اتحادیههایی که منحصراً به اتحادیه قابل استناد نیستند هزینه)ج( 

های معمول به عنوان هزینه ،نیز منتسب میباشند هستندی سازمان دیگر که تحت اداره
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به نسبت منافعی  یهای معمولسهم اتحادیه در چنین هزینه. محسوب میشوند هااتحادیه

 د.ها دار آن هزینهدر  اتحادیه است که

های تحت ی سایر اتحادیههماهنگی بودجه مقّرراتی اتحادیه با توجه جّدی به ( بودجه2)

 ی سازمان تعیین میشود.اداره

 ی اتحادیه از منابع زیر صورت میگیرد:( تأمین مالی بودجه3)

I.  اتحادیه؛مشارکت کشورهای 

II. المللی مرتبط با اتحادیه های مناسب برای خدماتی که توسط دفتر بینمبالغ و هزینه

   ارائه میشود؛

III. المللی مرتبط با اتحادیه؛فروش یا حق االمتیاز ناشی از انتشارات دفتر بین 

IV.  ،های مالیاشیاء اعطایی و کمکهدایا 

V. االجاره، منافع و دیگر درآمدهای متفرقهمال 

(4) 

قرار  ایدر طبقهبه منظور مشارکت در برابر بودجه هر کدام از کشورهای اتحادیه باید )الف( 

 ذیل پرداخت نمایند:  به شرحر ی واحدهای مقرّ ی خود را بر اساس شمارهگیرند و سهم ساالنه

 25.....  ی اولطبقه

 20.....  ی دومطبقه

 15.....  ی سومطبقه

 10.....  ی چهارمطبقه

 5.....  ی پنجمطبقه

 3.....  ی ششمطبقه

 1.....  ی هفتمطبقه

خود مشخص کند که  سند تصویب یا ورود گذاریِ باید همزمان با سپرده )ب( هر کشور

هر کشور  میخواهد در کدام طبقه عضو شود مگر اینکه قبال چنین اقدامی را انجام داده باشد.
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 بهچنین تغییری را تر را انتخاب کند باید ی پاییناگر طبقه ی خود را تغییر دهد.میتواند طبقه

غییرات از شروع سال . هر کدام از این تعمومی در یکی از جلسات عادی آن اعالم کندمجمع 

 د.ی مذکور اجرایی میشوتقویمی بعد از جلسه

ی باید در بودجه که است به همان نسبت از مجموع مبلغی ی هر کشور)ج( سهم ساالنه

ی واحد تمام که تعداد واحدهایش به اندازه ای. به گونهاتحادیه توسط تمام اعضا تأمین گردد

  .باشدکننده کشورهای مشارکت

 ی هر سال است.)د( موعد پرداخت مشارکتها در اّول ژانویه

 هیچ یک از در حق رأی خود از ، نمیتوانددارد معّوقاتیکشوری که در پرداخت سهام خود )ه( 

، آن در صورتی که میزان معوقات ،کند استفادهای که در آن عضو است اتحادیه بخشهای

ولیکن  .باشد که در دو سال آینده برای او ایجاد خواهد شد سهامیمساوی یا بیشتر از میزان 

هر یک از بخشهای سازمان میتوانند به چنین عضوی اجازه دهند که حق رأی خود را در آن 

تأخیر در پرداخت، ناشی از شرایط استثنایی  اقناع گردد کهبخش اعمال کند، اگر، و مادامی که 

  بوده است. اجتناببل و غیرقا

ی سال مالی باید با بودجهمالی جدید تصویب نشده باشد،  سال)و( اگر بودجه تا پیش از آغاز 

 باشد. در سطح یکسانی قبل که در مقررات مالی تنظیم شده است

(5) 

المللی در رابطه با شده توسط دفتر بین ی متناسب با خدمات ارائههامیزان مخارج و هزینه

 ی اجرایی گزارش شود.  به مجمع و کمیته کل دبیرو توسط  ،تعیین گردیدهاتحادیه باید 

(6) 

ی کاری داشته باشد که از پرداختهای مستقلی که هر )الف( اتحادیه باید یک صندوق سرمایه

، مجمع برای شوداگر سرمایه ناکافی  کشور عضو اتحادیه به عمل می آورد تشکیل گردد.

 افزایش آن تصمیم میگیرد.
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ی اضافی آن باید به صندوق مذکور و یا پرداخت سهمیهی هر کشور )ب( میزان پرداخت اولیه

که صندوق تأسیس شده یا تصمیم  باشدی آن کشور در سالی نسبتی از مشارکت ساالنهبه 

 ی آن گرفته شده است.به افزایش سرمایه

ی و پس از استماع مشورت کمیته کل دبیر)ج( نسبت و شرایط پرداخت باید به پیشنهاد 

   هماهنگی سازمان  توسط مجمع تعیین گردد.  

(7) 

ینی آن واقع شده که دفتر در قلمروء سرزم ی دفتر مرکزی با کشوری)الف( در موافقتنامه

ناکافی باشد، این کشور  ی کاریصندوق سرمایه )موجودی( باید مقرر شود که هر جااست، 

در هر و شرایط پرداخت آنها میزان این مساعده  .به سازمان کمک مالی )مساعده( بدهد باید

مادامیکه که آن کشور  .استبین سازمان و آن کشور  مستقلیی مطابق با موافقنامهمورد 

 یک کرسی خواهد داشت. لحاظ سمت ازی اجرایی است، در کمیته مساعدهمتعهد به دادن 

 طی)ب( کشور مورد اشاره در بند پیشین و سازمان، هر کدام از این حق برخوردارند که 

 اعتراض سه سال بعد از پایان سالی اعتراض کنند. مساعدهای کتبی به تعهد پرداخت اعالمیه

 خواهد بود. االجراالزمکه در آن اعالم شده است 

، آن طور ( نظارت بر حسابها توسط یک یا چند کشور عضو اتحادیه یا توسط ناظران خارجی8)

 توسط مجمع خود موافقتمیگیرد. آنها باید با صورت  که در مقررات مالی تعیین شده است

 تعیین شوند.

 

 17ماده 

 (17تا  13)اصالحات مواد 

ی حاضر، میتواند توسط هر یک از و ماده 16، 15، 14، 13پیشنهادات برای اصالح مواد  (1)

 دبیر کل ارائه گردد. دبیر کل ی اجرایی و یا توسطکشورهای عضو مجمع، توسط کمیته

کشورهای به توسط مجمع،  ی آنمالحظهماه پیش از  6حداقل   را چنین پیشنهاداتیباید 

    .کندعضو مجمع ابالغ 
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. تصویب نیازمند سه برسدمجمع  به تصویب، باید 1اصالحات وارد بر مواد مذکور در بند  (2)

ی حاضر، چهار پنجم آرا را و ماده 13ی هر اصالحی بر ماده مشروط بر اینکهچهارم آراست 

 کسب کند.

که مطابق  یرشپذی کتبی از اعالمیهیک ماه بعد ، 1در بند  وارد بر مواد مذکوراصالحات  (3)

در از طرف سه چهارم کشورهای عضو مجمع  بوده و خود مربوط بهبا فرآیند قانونی 

هر اصالحی که بر  .میگرددبه مدیر کل تقدیم شود، الزم االجرا اصالحات  تصویب زمان

اصالحات عضو  آن االجرا شدنمواد مذکور پذیرفته شود، تمام کشورهایی را که هنگام الزم

که هر شرط  میسازد. به این دمتعهّ را  اندیا در تاریخ متعاقبی عضو شده اندهمجمع بود

آن دسته  گونه اصالحی در خصوص افزایش تعهدات مالی کشورهای عضو اتحادیه، تنها

 کرده باشند. ارائهپذیرش آن اصالحات را ی اعالمیهسازد که  دمتعهّ کشورهایی را  از

 18ماده 

 (30تا  18و  12تا  1)اصالح مواد 

ی که برای بهبود سیستم اتحادیه طراحی این کنوانسیون با هدف معرفی اصالحات (1)

 .قرار میگیرد بازبینی مورد ،اندشده

از بین  در یکی از کشورهای عضو اتحادیه پیوسته کنفرانسها به طوربدین منظور،  (2)

  .برگزار میشوند های کشورهای مذکورنمایندگی

 هستند. 17ی تحت مقررات ماده 17تا  13اصالحات مواد  (3)

 

 19ماده 

 های خاص()موافقتنامه

برخوردارند که بین خودشان این طور استنباط میشود که کشورهای عضو اتحادیه از این حق 

جایی ، تا های مخصوصی را برای حمایت از مالکیت صنعتی منعقد سازندمستقالً موافقتنامه

 های مذکور با مقررات این کنوانسیون مغایر نباشند.که موافقتنامه
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 20ماده 

 )تصویب یا الحاق توسط کشورهای عضو اتحادیه؛ الزم االجرا شدن(

(1) 

کدام از کشورهای عضو اتحادیه که این قانون را امضا کرده است میتواند آن را هر )الف( 

اسناد تصویب و الحاق . ملحق شودبه آن  میتواند تصویب کرده و اگر هنوز آن را امضا نکرده

 شوند.  تسلیم دبیر کل بهباید 

اعالم کنند که هر یک از کشورهای عضو اتحادیه میتوانند در سند تصویب یا الحاق خود )ب( 

 موارد زیر را اجرا نخواهند کرد:

 ، یا12تا  1مواد اول: 

 17تا  13مواد دوم: 

، اجرای یکی از دو گروه باال را از سند 2هر یک از کشورهای اتحادیه که مطابق با بند  (ج)

تصویب یا ، میتواند در هر زمان اعالم کند که تصویب یا الحاق خود مستثنی کرده است

کل  دبیر بهای باید چنین اعالمیه ی خواهد داد.به آن گروه از مواد نیز تسرّ الحاق خود را 

 د.شو تسلیم

(2) 

ی بدون اعالمیهبا توجه به ده کشور اّولی که اسناد تصویب یا الحاق خود را  12تا  1مواد )الف( 

دهمین تسلیم سه ماه بعد از  اند،کردهتسلیم  1 قسمت اول بند ب شّق  مندرج درمجاز 

  .د شدنتصویب یا الحاق الزم االجرا خواهی اعالمیه

ی اسناد تصویب یا الحاق خود را بدون اعالمیهبا توجه به ده کشور اولی که  17تا  13)ب( مواد 

دهمین سه ماه بعد از تسلیم  اند،کردهتسلیم  1 قسمت بند ب دوم شّق  مندرج درمجاز 

  د شد.تصویب یا الحاق الزم االجرا خواهنی اعالمیه

در هر دو گروه از  ،متعاقب بندهای الف و ب ،موادبا توجه به اولین زمان الزم االجرا شدن ج( )

تا  1مواد  ،1 قسمت دوم شقو طبق مقررات ، 1 قسمتشق اول و دوم بند ب  مندرج در مواد

 اندرا تسلیم کردهی تصویب یا الحاق که اعالمیه حادیهباید با توجه به هر یک از کشورهای اتّ  17
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یا آن دسته از کشورهای اتحادیه که  _ اندمورد اشاره قرار گرفته 2و  1به جز آنهایی که در بند _

توسط دبیرکل  بعد از تاریخ اعالناند، سه ماه اعالمیه را تصویب کرده 1ی بند ج ماده با بقاطم

 تعیین شده باشد.   یی تسلیم، مگر اینکه تاریخ بعدی در سند یا اعالمیهشوندجرا االالزم

 18مواد ، اندکردههر یک از کشورهای اتحادیه که سند تصویب یا الحاق را تسلیم  مورددر ( 3)

 در آن تاریخ 1قسمت هر گروه از مواد مندرج در شق ب  در زودترین تاریخی کهباید  30تا 

 االجرا شوند.الزم نسبت به آن کشور 2 قسمتمطابق با بند الف، ب و ج  ،جرا میشونداالالزم

 

 21 ماده

 االجرا شدن()الحاق کشورهای خارج از اتحادیه، الزم

و بدین ترتیب  ملحق شدهمیتواند به این قانون هر یک از کشورهای خارج از اتحادیه  (1)

 الحاق باید به دبیرکل تسلیم شود. اسناد عضوی از اتحادیه شود.

(2)  

 یا بیشتر یک ماهاسناد الحاق خود را ( نسبت به هر کشور خارج از اتحادیه که )الف

 این قانون باید مقررات قانون حاضر تسلیم نماید،االجرا شدن هر یک از پیش از الزم

 االجرا شدهدر آن الزم 20ماده  2مقررات اولین بار طبق شق الف یا ب بند  در تاریخی که

مگر اینکه تاریخ متعاقبی در سند الحاق تعیین شده باشد، ، شود الزم االجرا است

   :مشروط بر اینکه

 ، این کشور باید در دورهنشده باشنداالجرا در آن تاریخ الزم 12تا  1اگر مواد  -
ّ
ت ی موق

 12تا  1، مواد به عنوان جایگزین آنهااالجرا شدن این مقررات، و پیش از الزم

 ی لیسبون را رعایت کند. معاهده

ی در آن تاریخ الزم االجرا نشده باشند، این کشور باید در دوره 17تا  13اگر مواد  -

 
ّ
و  13، مواد به عنوان جایگزین آنهااالجرا شدن این مقررات، و ت پیش از الزمموق

 قانون لیسبون را رعایت کنند. 14ی ماده 5و  4، 3بندهای 

این قانون در مورد آن خود تعیین کند،  الحاقاگر کشوری تاریخ مؤخری را در سند 

 .الزم االجرا خواهد شد کشور در همان تاریخی که تعیین شده است
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)ب( نسبت به هر کشور خارج از اتحادیه که اسناد الحاق خود را در تاریخی مؤخر یا 

یک گروه از مواد قانون حاضر االجرا شدن تا حداقل یک ماه از تاریخ الزممقّدم 

در ظرف سه ماه از تاریخ این قانون باید مطابق با مقررات بند الف  تسلیم نماید،

شود؛ مگر اینکه تاریخ مؤخری در سند الحاق االجرا الزم ،الحاق توسط دبیرکل اعالن

 همان در مورد اخیر، این قانون باید نسبت به آن کشور، در تعیین شده باشد.

 االجرا گردد.تاریخی که تعیین شده است الزم

 

 22ماده 

 )عواقب تصویب یا الحاق(

، تصویب یا الحاق باید 28ی ماده 2و بند  20ی ماده 1بند  شق الفاستثنائات مندرج در  طبق

 نیز منافع حاصل از این قانون میپذیرش تماشروط و  یبه طور خودکار شامل پذیرش تمام

 باشد. 

 

 23ماده 

 )الحاق به قوانین مقدم(

به قوانین مقدم بر این  یک کشور ممکن استاالجرا شدن کامل این قانون، پس از الزم

 کنوانسیون ملحق نشود. 

 

 24ماده 

 )قلمروء سرزمینی(

طی در هر زمانی پس از آن، یا  ،هر کشور میتواند در اسناد تصویب یا الحاق خود اعالم کند (1)

هایی بر تمام یا بخشی از قلمروای کتبی به دبیرکل اطالع دهد که این کنوانسیون اعالمیه
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 روابط خارجی که مسئول در خصوصاند، آن تعیین شده یاعالمیهیا  سند تصویبکه در 

 .استاست قابل اعمال  آن

، میتواند است ای را تقدیم کردهیا چنین اطالعیهای را تسلیم هر کشوری که چنین اعالمیه (2)

دیگر بر تمام یا بخشی از این در هر زمان به دبیرکل اطالع دهد که این کنوانسیون 

  .شداهد ها اعمال نخوقلمرو

(3)  

را شدن سند االجالزم تسلیم شده باشد، از همان تاریِخ  1ای که طبق بند اعالمیههر )الف( 

صادر شده باشد، در  بند آنای که طبق االجرا خواهد شد؛ و هر اعالمیهتصویب یا الحاق، الزم

 االجرا خواهد شد.ظرف سه ماه از اعالن آن توسط دبیرکل الزم

ماه پس از وصول آن توسط  12صادر شده باشد، در ظرف  2 بندای که طبق هر اعالمیه)ب( 

 االجرا خواهد شد.دبیرکل الزم

 

 25ماده 

 (داخلیکنوانسیون در سطح  اجرای)

کسب  به منظوربه اّتخاذ اقدامات ضروری  متعّهدهر کشور عضو این کنوانسیون  (1)

 .میباشداطمینان از اِعمال این کنوانسیون مطابق با قانون اساسی خود 

اینطور استنباط میشود که در زمانی که کشوری سند تصویب یا الحاق خود را تسلیم  (2)

  االجرا سازد.ت این کنوانسیون را الزمرامقرّ قوانین داخلی خود  میتواند مطابق با میکند،

 

 26ماده 

 (انصراف)

 جراست.الزم االاین کنوانسیون بدون محدودیت زمانی  (1)

 فسخ این .این سند را فسخ نمایدل خطاب به دبیرکای هر کشوری میتواند طی اعالمیه (2)

کننده نیز خواهد بود و تنها بر کشور فسخ اسناد قبلی تمامی فسخ شامل همچنین
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به طور  و در مورد سایر کشورهای عضو اتحادیه نافذ بوده؛ کنوانسیون گرددمیاعمال 

 کامل الزم االجرا خواهد ماند.

 خواهد شد. کرده است نافذ  وصولکه دبیرکل اعالمیه را  تاریخییک سال بعد از  فسخ (3)

در این ماده را قبل از انقضاء پنج سال از تاریخ  مندرج فسخهیچ کشوری نمیتواند حق  (4)

 اعمال نماید. عضویت در اتحادیه 

 

 27ماده 

 (اجرای اسناد پیشین)

، ااجر این  یمحدودهو در میشود،  اجراروابط کشورهایی که بر آنها  درحاضر باید  سند (1)

ی شده اسناد بازنگریشده و  1883مارس  20جایگزین کنوانسیون پاریس مصوب 

 بعدی گردد. 

(2)  

یا به طور کامل اعمال  نشدهاین قانون بر آنها اعمال  )الف( در مورد کشورهایی که

مورد اخیر به بر آنها اعمال میگردد،  1958اکتبر  31ا قانون لیسبون مصوب نمیشود، امّ 

االجرا الزم ،جایگزین آن نمیشود 1 قسمتبر اساس  کامل یا تا جایی که قانون حاضر طور

 .خواهد ماندباقی 

)ب( به طور مشابه، در مورد کشورهایی که نه قانون حاضر، نه بخشهایی از آن و نه قانون 

به طور کامل یا تا جایی که  1934ژوئن  2لیسبون اعمال نمیشوند، قانون لندن مصوب 

 االجرا باقی خواهد ماند.جایگزین آن نمیشود، الزم 1 قسمتن حاضر بر اساس قانو

)ج( به طور مشابه، در مورد کشورهایی که نه قانون حاضر، نه بخشهایی از آن، نه قانون 

به طور  1925نوامبر  2لیسبون و نه قانون لندن اعمال نمیشوند، قانون الهه مصوب 

االجرا باقی جایگزین آن نمیشود، الزم 1 قسمتبر اساس کامل یا تا جایی که قانون حاضر 

 خواهد ماند.

یک از  هر به نسبت، باید آن را پیوندندمی( کشورهای خارج از اتحادیه که به این قانون 3)

یا اگرچه عضو این قانون است اّما طبق  بودهکشورهای اتحادیه که عضو این قانون 
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این  .اعمال نمایند ،ای صادر کرده است، اعالمیه20ی ماده 1قسمت اول شق ب بند 

عضو قررات نزدیکترین قانونی را که مآن کشورِ عضو اتحادیه، که  مقرر میدارند کشورها

 .اعمال نماید ، در روابط خود با آنهاآن است

 

 

 28ماده 

 )اختالفات(

که تفسیر یا اِعمال این کنوانسیون، در مورد حادیه هر اختالفی بین دو یا چند کشور اتّ  (1)

به  طرف اختالفبا مذاکرات حل نشده است، میتواند توسط هر یک از کشورهای 

المللی مطرح بین دیوان کیفرینزد  ی دیوانمطابق اساسنامه اظهارنامه یوسیله

  گردد.

میتواند در زمانی که این قانون را امضا کرده یا اسناد تصویب یا الحاق خود هر کشور  (2)

نسبت به  را تقدیم میکند، اعالم کند که مقررات مندرج در بند یک را اجرا نخواهد کرد.

رخ دهد، مقررات بند  بین این کشور و یکی دیگر از کشورهای اتحادیه که هر اختالفی

 یک اجرا نخواهد شد.

صادر کرده باشد، میتواند در هر زمان با  2ی ای مطابق با مادهعالمیهکشوری که ا (3)

 .نماید را مستردی خود خطاب به دبیر کل اعالمیهای اطالعیهتقدیم 

 

 29ماده 

 اسناد()امضا، زبان، وظایف امین 

(1) 

 سوئددر یک رونوشت مستقل به زبان فرانسه امضا شده و نزد دولت  باید )الف( این قانون

 به امانت گذاشته شود.
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نفع، به زبانهای انگلیسی، ایتالیایی، )ب( متون رسمی باید پس از مشورت با دولتهای ذی

 تأییدشده در مجمع عمومی، توسط دبیرکل آلمانی، روسی، اسپانیایی، و دیگر زبانهای تعیین

 د. نشو

 )ج( در صورت اختالف نظر در تفسیر متون مختلف، متن فرانسوی حکمفرما خواهد بود.

 برای امضا در استکهلم مفتوح خواهد بود. 1968ی ژانویه 31( این قانون تا 2)

ی قانون را که توسط دولت سوئد گواهی شدهدبیرکل باید دو رونوشت از متن امضا ( 3)

سایر کشورها شده است به دول تمامی کشورهای اتحادیه و در صورت درخواست، به دولت 

 انتقال دهد. 

 .خواهد رساندبه ثبت  مّتحد ی سازمان مللرا در دبیرخانه سنددبیرکل این ( 4)

که مشمول چنین  ای هاسناد تصویب یا الحاق و هر اعالمی امضاها و سپردندبیرکل باید ( 5)

مطابق تنظیم شده باشد، الزم االجرا شدن  20ی ماده 1اسنادی بوده و مطابق با شق ج بند 

به  24ی مطابق با ماده هایی کهاطالعیه، و های فسخ یک از مقررات این قانون، اطالعیهبا هر 

  .اطالع تمامی دول کشورهای عضو اتحادیه برساندآید را به عمل می

 

 30ماده 

ت)مقررات 
ّ
 (موق

 المللی سازمانتا زمانی که اولین دبیرکل قبول سمت کند، ارجاعات این قانون به دفتر بین (1)

 گردد.میارجاعی به دفتر اتحادیه یا دبیرکل آن تلقی به ترتیب،  ،دبیرکلیا 

ملزم نیستند، باید تا پنج سال پس از  17تا  13مواد آن دسته ازکشورهای اتحادیه که به  (2)

را  17تا  13الزم االجرا شدن کنوانسیون مؤسس سازمان، در صورت تمایل، مقررات مواد 

کشوری که خواهان اِعمال چنین حقوقی  به آن مواد ملزم هستند. که گویی ،اعمال نمایند

ای از چنین اعالمیه تقدیم نماید. ای کتبی را در آن خصوص به دبیرکلباید اعالمیه باشد

عضوی از ی مذکور، چنین کشورهایی تا پایان دوره تاریخ وصول آن قابل اثر خواهد بود.

 میگردند.مجمع تلقی 
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المللی سازمان اند، دفتر بینعضو سازمان نشدهزمانی که تمام کشورهای اتحادیه  تا (3)

عمل کرده و دبیرکل نیز باید به عنوان دبیر اتحادیه عمل باید به عنوان دفتر اتحادیه 

 نماید.

حقوق، تعهدات، و دارایی که تمام کشورهای اتحادیه به عضویت سازمان درآیند،  زمانی (4)

 .انتقال خواهد یافت المللی سازماندفتر بین به دفتر اتحادیه


