
 موافقتنامه لوکارنو

حاصل کنفرانس دیپلماتیکی است که در سال به تصویب رسیده است،  1968 هشتم اکتبرموافقتنامه لوکارنو که در 

ی ارائه دهندهبا دعوت از کشورهای عضو کنوانسیون پاریس در شهر لوکارنو سوئیس برگزار شد. این موافقتنامه  1968

 1979 در سالنامیده میشود.  بندی لوکارنوطبقهاست که  طرحهای صنعتیبرای ثبت  المللیبندی بینطبقهیک 

در حال  .شدالزم االجرا  2019اول ژانویه در  نیز آندوازدهمین ویرایش و بر موافقتنامه مذکور اعمال گردید  اصالحاتی

  زیرطبقه است. 237طبقه و  32حاضر موافتنامه شامل 

 بندی لوکارنو شامل موارد ذیل است:طبقه

 فهرستی از طبقات و زیرطبقات •

متشکل از طرحهای صنعتی هستند، با اشاره به اینکه در کدام  فهرستی به ترتیب حروف الفبا از کاالهایی که •

 طبقه یا زیرطبقه قرار میگیرند

 نکات توضیحی •

عضو تشکیل شده متشکل از نمایندگان کشورهای  ای از کارشناسان: بر اساس موافقتنامه، کمیتهکمیته کارشناسان

دن توضیحات تکمیلی به فهرست الفبایی و اضافه کر یزیرطبقات، تهیهاصالح و ویرایش طبقات و به  و به طور مستمر

 .میپردازد بندی موافقتنامهطبقه

 بندی لوکارنواستفاده از طبقه

الزامی  در خصوص طبیعت و قلمروء حمایت از طرحهای صنعتیو  استاداری دارای ماهیتی  تنها بندی لوکارنوطبقه

 ایجاد نمیکند.  برای کشورهای متعاهد

بندی را در اسناد رسمی ثبت تعداد طبقات و زیرطبقات طبقه کشورهای عضو بایدادارات مالکیت صنعتی هر یک از 

 این امر برای آنها الزامی است. رعایت منتشره از سوی اداره درج نمایند و های ثبتطرح و گواهینامه

 African Intellectual ) تنامه، سازمان مالکیت فکری آفریقاشایان ذکر است که عالوه بر کشورهای عضو موافق

Property Organization (OAPI) )ای مالکیت فکری آفریقا، سازمان منطقه (African Regional Intellectual 

Property Organization (ARIPO) ) ،دفتر مالکیت فکری بنلوکس (Benelux Office for Intellectual Property 

(BOIP)) دفتر مالکیت فکری اتحادیه اروپا ،(European Union Intellectual Property Office (EUIPO) ) و دفتر

در ثبت طرحهای صنعتی و در اسنادی که منتشر میکنند از ( International Bureau of WIPO)المللی وایپو بین

 بندی لوکارنو استفاده میکنند.طبقه

 موافقتنامه لوکارنو کشورهای عضو

 ( به این موافقتنامه پیوسته است.1396) 2018عضو دارد. ایران نیز در سال  57موافقتنامه لوکارنو 

 المللی لوکارنو به شرح زیر است:بندی بینطبقه



 غذایی مواد :1 طبقه •

 خرازی لوازم و اقالم و پوشاک: 2طبقه  •

 اندنشده ذکر دیگر جای در که شخصی لوازم و آفتابی چتر چمدان، مسافرتی، کاالهای :3 طبقه •

 موقلم و برس انواع :4 طبقه •

 مصنوعی یا طبیعی ورقی مواد منسوجات، از شده ساخته اقالم: 5طبقه  •

 منزل اثاثیه و اسباب :6 طبقه •

 اندنشده قید دیگری جای در که خانگی، اقالم :7 طبقه •

 آالت یراق و ابزارآالت :8 طبقه •

 کاال جاییجابه یا ونقل حمل مخصوص ظروف و هابندیبسته :9 طبقه •

 دادن عالمت و کنترل گیری،اندازه لوازم سایر و دیواری و مچی ساعت: 10طبقه  •

 زیورآالت و تزئینی اقالم :11 طبقه •

 بردن باال یا نقل و حمل وسایل :12 طبقه •

 برق تبدیل یا توزیع تولید، تجهیزات :13 طبقه •

 اطالعات بازیابی یا ارتباطات ضبط، تجهیزات :14 طبقه •

 اندنشده قید دیگر جای در که آالتیماشین :15طبقه  •

 بصری و سینماتوگرافی عکاسی، هایدستگاه :16 طبقه •

 موسیقی آالت :17 طبقه •

 اداری هایماشین و چاپ آالتماشین :18 طبقه •

 نقاشان استفاده مورد مواد و آموزش و تدریس مواد اداری، زمالو و افزارنوشت :19 طبقه •

 تابلوها تبلیغات، و فروش تجهیزات :20 طبقه •

 ورزشی اقالم و چادر بازی،اسباب بازی، انواع :21 طبقه •

 آفات دفع و ماهیگیری شکار، برای لوازم نورافشانی، و بازی آتش اقالم تسلیحات، :22 طبقه •

 جامد سوخت مطبوع، تهویه و تهویه رمایشی،گ تجهیزات بهداشتی، لوازم مایعات، توزیع تجهیزات :23 طبقه •

 آزمایشگاهی و پزشکی تجهیزات و لوازم :24 طبقه •

 ساختمانی عناصر و ساختمانی واحدهای :25 طبقه •

 روشنایی هایدستگاه :26 طبقه •

 هاسیگاری استفاده مورد ملزومات و توتون از استفاده ملزومات :27 طبقه •

 پیرایشی هایدستگاه و اقالم آرایشی، و دارویی محصوالت :28 طبقه •

 نجات برای و سوانح از گیریپیش برای سوزی،آتش ضدخطر ادوات و تجهیزات :29 طبقه •

 هاآن جاییجابه و حیوانات از مراقبت برای الزم اقالم :30 طبقه •

 ندانشده ذکر دیگر جای در که آشامیدنی و خوراکی مواد تهیه برای لوازم و هاماشین :31 طبقه •

 گوناگون و مختلف موارد: 99طبقه  •


